
5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā 
sava vēlēšanu apgabala iecirknī

Pēc mēneša, 5. jūnijā, gaidāmajās pašval-
dību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā 
sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balso-
šanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan 
personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlē-
šanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elek-
tronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar 
viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai perso-
nas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un pār-
liecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās 
pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju re-
ģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos 
vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts 
elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt 
iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlē-
tāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur 
vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu ap-
loksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu. 

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs ie-
spējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģis-
tru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas ap-
loksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju 
sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balso-
šanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā 
ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta 
vēl viena aploksne - reģistrācijas aploksne, 
uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un per-
sonas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vē-
lētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar bal-
sojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. 
Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa 
darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to ap-
zīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlē-
šanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai at-
jaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai 
vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecir-
knī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, 
balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir 
derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku 
būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks 
dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības 
administratīvā teritorija veido atsevišķu vē-

lēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašval-
dību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā 
- jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās 
valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, 
jaunveidojamais Jēkabpils novads ir viens 
vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var 
balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu 
apgabala robežās.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens 
vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vē-
lēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu ap-
gabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpo-
jumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. 
Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēša-
nu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēša-
nām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlē-
šanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. 
Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 
līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņi jaunizveidojamajā 
Jēkabpils novadā:
Nr. 493 AKNĪSTES NOVADA DOME
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov.
Nr. 495 ASARES PAGASTA PĀRVALDE
"Vecmuiža", Asare, Asares pag., Aknīstes nov.
Nr. 496 ATAŠIENES PAGASTA PĀRVALDE
Liepu iela 14A, Atašiene, Atašienes pag., 
Krustpils nov.
Nr. 497 ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE
Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jē-
kabpils novads
Nr. 512 BIRŽU TAUTAS NAMS
Biržu iela 11, Birži, Salas pag., Salas nov.
Nr. 498 DIGNĀJAS PAMATSKOLA
"Dignājas skola", Dignājas pag., Jēkabpils 
nov.
Nr. 499 DUNAVAS PAMATSKOLA
"Dunavas Skola", Dunava, Dunavas pag., Jē-
kabpils nov.
Nr. 500 ELKŠŅU PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes 
nov.
Nr. 501 GĀRSENES KULTŪRAS NAMS
"Akācijas", Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes 
nov.
Nr. 490 JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA
Jaunā iela 44, Jēkabpils
Nr. 488 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLA (STRUK-
TŪRVIENĪBA RĪGAS IELA)
Rīgas iela 200, Jēkabpils
Nr. 489 JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA
Slimnīcas iela 5, Jēkabpils
Nr. 486 JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA

Pasta iela 1, Jēkabpils
Nr. 484 JĒKABPILS SPORTA HALLE
Brīvības iela 289B, Jēkabpils
Nr. 487 JĒKABPILS SPORTA NAMS
Brīvības iela 2J, Jēkabpils
Nr. 485 JĒKABPILS TAUTAS NAMS
Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils
Nr. 502 KALNA PAGASTA PĀRVALDE
"Atvari", Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils nov.
Nr. 503 KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE
"Daugavieši", Spunģēni, Krustpils pag., 
Krustpils nov.
Nr. 492 KRUSTPILS PAMATSKOLA
Madonas iela 48, Jēkabpils
Nr. 505 LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE
"Mežgale", Mežgale, Leimaņu pag., Jēkabpils 
nov.
Nr. 506 MEŽĀRES PAGASTA KULTŪRAS 
NAMS
"Druvasnieki 16a", Mežāre, Mežāres pag., 
Krustpils nov.
Nr. 507 RITES PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Rites pag., Viesītes nov.
Nr. 508 RUBENES PAGASTA PĀRVALDE
"Svīres", Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils 
nov.
Nr. 511 SALAS KULTŪRAS NAMS
Skolas iela 2, Sala, Salas pag., Salas nov.
Nr. 513 SAUKAS PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Lone, Saukas pag., Viesītes 
nov.
Nr. 514 SĒLPILS KULTŪRAS NAMS
Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pag., Sa-
las nov.
Nr. 491 TIESLIETU ADMINISTRATĪVĀ CENTRA 
ĒKA
Neretas iela 39, Jēkabpils
Nr. 515 VARIEŠU KULTŪRAS NAMS
"Variešu kultūras nams", Varieši, Variešu 
pag., Krustpils nov.
Nr. 494 VIESĪTES KULTŪRAS PILS
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov.
Nr. 516 VĪPES PAGASTA PĀRVALDE
"Neretas 6", Vīpe, Vīpes pag., Krustpils nov.
Nr. 517 ZASAS KULTŪRAS NAMS
Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils 
novads
Nr. 504 ZĪLĀNU KULTŪRAS NAMS
Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pag., Krustpils 
nov.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vē-
lēšanu dienā, 5. jūnijā,  būs no pulksten 7.00 
līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī  iespēju 
nobalsot iepriekš:
•  pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
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• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs 
iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteik-
ties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt 
balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 
31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja 
ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elek-
tronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to 
var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai. 
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir 
Latvijas un   Eiropas Savienības dalībvalstu 

pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģis-
trēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms 
vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem 
attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpa-
šums. Vēlētājiem, kuri vēlas vēlēt pašvaldībā, 
kur viņiem pieder nekustamais īpašums, līdz 
27. maijam ir jāpiereģistrējas balsošanai attie-
cīgajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu 
apgabala maiņu iespējams PMLP e-pakalpo-
jumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un 
maiņa” vai jebkurā pašvaldības dzīvesvietas 

deklarēšanas iestādē.
Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo 
dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un 
tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Ar Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu 
kandidātu sarakstiem un programmām var ie-
pazīties: https://pv2021.cvk.lv/pub/jekabpils-
novads/kandidatu-saraksti

Centrālās vēlēšanu komisija

Izvērtēti biznesa ideju konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā 2021” iesniegtie projektu pieteikumi

Jēkabpils novada pašvaldības 
rīkotajā biznesa ideju konkur-
sā “Atbalsts uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā 2021” tika sa-
ņemti 6 projektu pieteikumi. Pie-
ci iesniegtie projektu pieteikumi 
saņēma novērtējumu, kas paredz 
atbalstu – līdzfinansējuma pie-
šķiršanu. Vienā projekta pietei-
kumā aktivitātes bija plānots rea-
lizēt 2022. gadā un līdz ar to šis 
projekts netika atbalstīts, jo ne-

atbilda Konkursa prasībām. Paš-
valdības līdzfinansējums (80% ) 
vienam Projektam plānots līdz 
2666,66 EUR no kopējām Projek-
ta attiecināmajām izmaksām, bet 
Personas līdzfinansējums ir 20 % 
apmērā no kopējām attiecinā-
majām izmaksām. 

Atbalstu guva šādi projektu 
pieteikumi:

1. “Iekārtu un instrumentu 
iegāde saimnieciskās darbības 

attīstībai” (piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums 2666,60 EUR);

2. “LASER TAG inventāra 
noma” (piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums 2666,66 EUR); 

3. “Plosts Jēkabs II” (piešķirts 
pašvaldības līdzfinansējums 
2666,66 EUR);

4. “Matraču un laivas iegāde 
Sēļu sētā “Gulbji”” (piešķirts paš-
valdības līdzfinansējums 2084,00 
EUR);

5. “Bērzzemnieku ceļojošā 
kafejnīca” (piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums 2666,66 EUR).

Paldies visiem projektu iesnie-
dzējiem par ieguldīto darbu pro-
jektu sagatavošanā un veiksmi 
turpmākajos projektu konkursos!

G. Cērmūkša, 
teritoriālās plānošanas 

speciāliste

Uzsāks SIA “Rubenes aptieka” kapitāla daļu atsavināšanas procesu

Jēkabpils novada dome 29. 
aprīļa sēdē lēma uzsākt Jēkab-

pils novada pašvaldībai pie-
derošās SIA “Rubenes aptieka” 
(reģistrācijas Nr.45403005388, 
juridiskā adrese: Jēkabpils no-
vads, Rubenes pagasts, Rubeņi, 
“Zelta Sietiņš”, LV-5229) kapitāla 
daļu atsavināšanas procesu, rī-
kojot izsoli.

Tāpat tika nolemts veikt SIA 
“Rubenes aptieka” kapitāla daļu 
novērtēšanu un noteikt sākot-
nējo vērtību, pieaicinot neatka-
rīgu sertificētu vērtētāju.

Jēkabpils novada teritorijā 

pastāv pieprasījums pēc aptie-
ku pakalpojumiem un precēm, 
taču nav interesentu, kuri varētu 
nodrošināt šo pieprasījumu. Sa-
karā ar to, ka aptiekas vadītāja 
uzsaka darbu, vairākkārtīgi iz-
sludinātā vakance uz farmacei-
ta – aptiekas vadītāja amatu SIA 
“Rubenes aptieka” Jēkabpils no-
vada Rubenes pagastā – laikrak-
stos, Latvijas Farmaceitu bied-
rības žurnālā “Materia Medica”, 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
darba meklētāju vietnē un nova-

da mājaslapā, bet nav pieteicies 
neviens interesents. 

Jēkabpils novada pašvaldī-
bai SIA “Rubenes aptieka” pie-
der 3130 kapitāla daļas (100 %). 
Pamatkapitāls: apmaksātais 
pamatkapitāls – 3130,00 EUR 
(reģistrēts UR 06.01.2015.). Uzņē-
muma darbības veids: farmacei-
tisko izstrādājumu mazumtirdz-
niecība specializētajos veikalos.

Jēkabpils novada pašvaldība

zasas pagasta liepu ciemā plānots nojaukt veco ūdenstorni
Jēkabpils novada pašvaldī-

ba 2021. gada 21. aprīlī saņē-
ma Zasas pagasta pārvaldes 
vadītāja iesniegumu, kurā 
lūgts lemt par inženierbū-
ves - ūdenstorņa, kas atrodas 
nekustamajā īpašumā “Liepu 
tornis” Zasas pagastā, nojauk-
šanu, jo inženierbūve ir avāri-
jas stāvoklī un ir bīstama. In-
ženierbūve atrodas Jēkabpils 
novada tiesiskajā valdījumā 
un bilancē, un atlikusī bilances 
vērtība ir 0 eiro.

Jēkabpils novada dome 29. 
aprīļa sēdē lēma uzdot Zasas 
pagasta pārvaldei organizēt 
ūdenstorņa nojaukšanas pro-

cesu līdz šī gada 11. jūnijam. 
Demontēto mantu (metālu) 

plānots atsavināt, noslēdzot 
līgumu par metāllūžņu reali-
zāciju, un ieņēmumus ieskaitīt 
Jēkabpils novada pašvaldības 
pamatbudžeta kontā.

Pēc inženierbūves nojauk-
šanas līdz 2021. gada 30. jūni-
jam Jēkabpils novada pašval-
dības Finanšu un ekonomikas 
nodaļai uzdots inženierbūvi 
izslēgt no pašvaldības bilan-
ces, savukārt Īpašuma apsaim-
niekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļai - izslēgt no 
nekustamā īpašuma valsts ka-
dastra reģistra datiem.

Jēkabpils novada pašvaldība
K.Sēļa foto
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Jēkabpils novada pašvaldība ņems aizņēmumu vairāku 
ceļu projektu finansēšanai

Jēkabpils novada pašvaldības 
dome 2021. gada 25. februāra do-
mes sēdē apstiprināja sekojošu 
investīciju projektu iesniegšanu 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā valsts budžeta 
aizdevuma saņemšanai Covid-19 
izraisītās krīzes seku mazināšanai 
un novēršanai:

1. “Autoceļa Nr.6-27 Āres-Vāgā-
ni atjaunošana Leimaņu pagastā, 
Jēkabpils novadā”

2. “Autoceļa Nr.7-13 Kalnbirzes-
Gobas, Bullīši un Nr.7-12 Atvari-
Ūdenāni atjaunošana Kalna pa-
gastā, Jēkabpils novadā”

3. “Autoceļa Nr.5-11 Zasa-Mū-
rieši atjaunošana un Lauku ielas 
atjaunošana Zasas pagastā, Jē-
kabpils novadā”.

Investīciju projekti izstrādāti 
atbilstoši 2021. gada 11. februāra 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem 
un kārtību, kādā tiek izvērtēti un 
iesniegti valsts aizdevumi pašval-
dībām Covid-19 izraisītās krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai” 
un ir iekļauti Jēkabpils novada 
Attīstības programmas 2019.-
2025. gadam Investīciju plānā (25.
punkts).

Investīciju projekti un ilgtermi-
ņa saistību uzņemšanās ir saska-
ņota ar Apvienojamo pašvaldību 
finanšu komisiju. Saņemts komi-
sijas 2021. gada 26. februāra sēdes 
protokols Nr.4 (20.punkts).

Plānotajiem būvdarbiem ir 
veikta iepirkuma procedūra Pub-
lisko iepirkumu likuma 9. panta 
kārtībā:

1. “Ceļa Nr.6-27, Āres-Vāgāni 

atjaunošana, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads” ar identifikā-
cijas Nr.JNP/2021/3, kā rezultātā 
būvdarbu izmaksas ir 64 717,70 
EUR bez PVN 21 %. Pievienotās 
vērtības nodoklis 13 590,72 EUR 
maksājams Likuma par pievieno-
tās vērtības nodokli 142. panta 
kārtībā. Līdz ar to kopējās investī-
ciju projekta būvdarbu izmaksas 
sastāda 78 308,42 EUR;

2. “Ceļa Kalnbirzes-Gobas at-
jaunošana, ceļa Bullīši atjaunoša-
na un ceļa Atvari-Ūdenāni atjau-
nošana Vidsalā, Kalna pagasts, 
Jēkabpils novads” ar identifikā-
cijas Nr.JNP/2021/5, kā rezultātā 
būvdarbu izmaksas ir 89 437,95 
EUR bez PVN 21 %. Pievienotās 
vērtības nodoklis 18 781,97 EUR 
maksājams Likuma par pievie-
notās vērtības nodokli 142.panta 
kārtībā. Līdz ar to kopējās investī-
ciju projekta būvdarbu izmaksas 
sastāda 108 219,92 EUR;

3. “Ceļa Nr.5-11 Zasa-Mūrieši 
atjaunošana un Lauku ielas at-
jaunošana Zasa, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads” ar identifikā-
cijas Nr.JNP/2021/6, kā rezultātā 
būvdarbu izmaksas ir 89 346,60 
EUR bez PVN 21 %. Pievienotās 
vērtības nodoklis 18 762,79 EUR 
maksājams Likuma par pievieno-
tās vērtības nodokli 142. panta 
kārtībā. Līdz ar to kopējās investī-
ciju projekta būvdarbu izmaksas 
sastāda 108 109,39 EUR.

Jēkabpils novada pašvaldība 
investīciju projektus 2020. gada 
26. februārī iesniedza Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijā apstiprināšanai un tālākai 

virzībai Ministru kabinetā, kur tie 
ar 2021. gada 18. marta rīkojumu 
Nr.175 tika atbalstīti. Ministru kabi-
nets akceptēja minēto investīciju 
projektu būvniecības izmaksas, 
no kurām pašvaldības līdzfinansē-
jums ir 15 %, bet aizņēmuma sum-
ma 85 %. Būvdarbus plānots veikt 
2021. gadā un visu aizņēmuma 
summu izmantot gada laikā. 

Jēkabpils novada dome 2021. 
gada 29. aprīļa sēdē nolēma lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un gal-
vojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju aizņēmuma 
saņemšanai Valsts kasē uz 10 ga-
diem ar atlikto maksājumu 1 gads, 
ar kreditora noteikto procentu 
likmi:

1. par summu EUR 66  562,16 
investīciju projekta “Autoceļa Nr.6-
27 Āres-Vāgāni atjaunošana Lei-
maņu pagastā, Jēkabpils novadā” 
realizēšanai;

2. par summu EUR 91 986,93 
investīciju projekta “Autoceļa Nr.7-
13 Kalnbirzes-Gobas, Bullīši un 
Nr.7-12 Atvari-Ūdenāni atjaunoša-
na Kalna pagastā, Jēkabpils nova-
dā” realizēšanai;

3. par summu EUR 91  892,98 
investīciju projekta “Autoceļa 
Nr.5-11 Zasa-Mūrieši atjaunošana 
un Lauku ielas atjaunošana Zasas 
pagastā, Jēkabpils novadā” reali-
zēšanai. 

Atbilstoši projektu realizācijas 
grafikam visi aizņēmumi izņema-
mi un izlietojami 2021. gadā. Valsts 
kasē ņemto aizņēmumu summu 
un procentu maksājumus Jēkab-
pils novada pašvaldība garantē 
ar novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

Jēkabpils novada pašvaldība

Saimnieciskie darbi pagastos

Vidsalas ciemā paredzēts 
atjaunot grants seguma ceļus, 
veicot divkārtu virsmas apstrādi. 
Darbus veiks SIA “Valkas ceļi”. 
Līguma cena bez PVN ir EUR 
89437,95. Darbi jāpabeidz līdz 
2021. gada 5. jūlijam.

Februārī tika noslēgts līgums 
ar SIA “Idegra” par Ābeļu tautas 
nama (adrese Aldaunes iela 13, 
Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 
novads) zāles un gaiteņa sie-
nu krāsošanu par summu EUR 
3240,37. Darbi veikti kvalitatīvi, 

ievērojot līgumā noteiktos ter-
miņus.

Tāpat tika mainīti logi tauta 
nama zālē un 2. stāva kabinetos. 
Darbus veica SIA "Rondo-V" par 
summu EUR 5304,09 ar PVN.

Domājot par apmeklētāju 
ērtībām, Zasas muižas parka ta-
ciņa no baznīcas līdz kādreizējā 
Mīlestības bērza atrašanās vie-
tai, izmantojot speciālu grants 
maisījumu, nu kļuvusi vieglāk 
izstaigājama. Darbus veica SIA 
“LV Roads”.
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Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. - 2020. 
gadam projekta “Dūjām būt” 
(projekta Nr. 19-05-AL24-
A019.2207-000003) ietva-
ros Nodibinājums „Mārtiņa 
Fonds” pabeidzis „Dūju” mājas 
fasādes krāsošanu; nomai-
nīti 11 logi, atjaunots bruģis 
mājas priekšā, salabota un 
atjaunota lielā laipa pie rekreā-
cijas centra. Projekta kopējās 
izmaksas: EUR 29857,41 tajā 
skaitā 90% (EUR 26871,67) - 
publiskais finansējums un 10% 
(EUR2985,74) „Mārtiņa Fonda” 
finansējums.

Foto: psiholoģiskās 
rehabilitācijas centrs 

„Dūjas”

Dunavas pagastā Dunavas 
kapličai ieliktas jaunas durvis. 
Tiek veikts kosmētiskais remonts 
gaitenī pie Dunavas bibliotēkas, 
tiks atjaunotas arī dušas telpas.

Zasā uzstādīts žogs ap Zasas 
vidusskolas stadionu. Darbus 
veica SIA "DN Sistēmas". Stadio-
na malā ar bruģa segumu atjau-
nota ietve. Darbus veica SIA "LV 
Roads".

Dignājas pagasta Vandānos 
bijušajā pasta ēkā "Zariņos" 
veikts 2 telpu kosmētiskais re-
monts - tiks iekārtotas telpas 
kultūras pasākumu organizato-
ram un muzejistabai "Laipa".

Atjaunota informācija 9 tūris-
ma stendos novadā. Informāci-
jas apkopošanu veica Jēkabpils 
novada Sēlijas prasmju muzejs, 
bet jauno infoplākšņu izgatavo-
šanu un uzstādīšanu veica SIA 
„Drukas nams”.

Jēkabpils novada pašvaldība
K.Sēļa foto

Dignājas pagastā…
Dignājas pagastā Vandānu ciemā iesākta pro-

jekta īstenošana pie Daugavas krasta labiekārto-
šanas. Demontēts vecās degvielas uzpildes staci-
jas namiņš. Tagad šeit paredzēts izbūvēt publiskās 
tualetes. Blakus atradīsies velosipēdu statīvi un 
tiks izveidots auto stāvlaukums. Pie Daugavas tiks 
ierīkota ugunskura vieta, uzstādīti galda un krēslu 
komplekti, atkritumu urnas.

Iespēju robežās Meņķa kapos izzāģēti bīstamie 
koki.

Tiks pabeigta Dignājas pamatskolas apkārtnes 
labiekārtošana.

J. Raubiška,
Dignājas pagasta 

pārvaldes vadītājs

Leimaņu pagastā…
Aprīļa mēnesī ir noslēgts līgums ar SIA „Drukas 

nams” par tūrisma informatīvās plāksnes atjauno-
šanu pie latvju zīmju parka Leimaņos. Plāksnei tiks 
uzlabots vispārējais dizains. Darbu izpilde pare-
dzēta līdz 21.05.2021. Līguma summa 986,15 EUR 
( ar PVN).

06.04.2021. noslēgts līgums ar SIA “Valkas ceļi” 
par autoceļa Āres–Vāgāni atjaunošanas darbiem. 
Patreiz objektā darbi norit pilnā sparā. Ceļa posmā 

0,00- 0,5 km tiks uzklāts cietais segums ar divkāršo 
apstrādi un kapiem piekļaujošajā teritorijā izvei-
dos autostāvvietas. Pakalpojuma līgums noslēgts 
par summu 64717,70 EUR (bez PVN).

28.04.2021. uzsākti autoceļu Leimaņi–Sēji-
ņi (posmā 0,00-1,00km), Skrīveri-Dodeļi (posmā 
0,00-0,50km), Āres-Vāgāni (posmā 0,5-0,75km) 
virsmas atjaunošanas darbi ar drupinātu granti.

Pagasta teritorijas labiekārtošanai pārvalde ie-
gādājusies košumkrūmu stādus: skarainās horten-
zijas, Tunberga bārbeles un jasmīnus par kopējo 
summu 247 EUR. Stādi paredzēti Mežgales un Lei-
maņu ciema teritorijai.

Maija mēnesī paredzēti nelieli remontdarbi 
daudzdzīvokļu mājas „Ermītes” saimniecības ēkām 
(jumta kores atjaunošana), Leimaņu kapličai (ver-
tikālo ūdenstekņu uzstādīšana pie centr. durvīm), 
Bērzgala skolā dzīvojamai ēkai (vertikālo ūdens-
tekņu uzstādīšana).

A.Tropiks,
Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs

Nojaukts vecās degvielas uzpildes stacijas
namiņš Vandānos.
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Jēkabpils novada domes sēdē skatītie jautājumi
2020. gada 29. aprīļa domes 
sēde (protokols nr.5):

LĒMUMS Nr.109: Par Jēkabpils 
novada domes 2021.gada 25.mar-
ta saistošo noteikumu Nr.3/2021 
“Par sociālo palīdzību Jēkabpils 
novadā” precizēšanu

Izdarīt precizējumus Jēkabpils no-
vada domes 2021.gada 25.marta sais-
tošajos noteikumos Nr.3/2021 “Par 
sociālo palīdzību Jēkabpils novadā”.

LĒMUMS Nr.110: Par grozīju-
miem 2020.gada 26.novembra 
Jēkabpils novada domes lēmumā 
Nr.382 “Par pašvaldības institū-
ciju amatpersonu un darbinieku 
mēnešalgas maksimālā apmēra 
apstiprināšanu atbilstoši amatam 
noteiktajai mēnešalgu grupai” 

Ar 2021.gada 1. aprīli likvidēt se-
kojošu amatu, izslēdzot to no  amata 
vienību saraksta, pamatojoties uz 
Dignājas un Dunavas pagastu feld-
šerpunktu likvidāciju: ārsta palīgs/
feldšeris (1 slodze, mēnešalgas mak-
simālais apmērs par pilnu slodzi - EUR 
1117).

Ar 2021.gada 8.maiju likvidēt se-
kojošas amata vienības Jēkabpils 
novada Sociālajā dienestā: Sociālais 
darbinieks Dunavas pagastā (0,7 slo-
dze) un Sociālais darbinieks Dignā-
jas pagastā (0,5 slodze, mēnešalgas 
maksimālais apmērs par pilnu slodzi 
- EUR 796)

Ar 2021.gada 10.maiju izveidot 
sekojošu amata vienību Jēkabpils no-
vada Sociālajā dienestā: Sociālais dar-
binieks Dignājas un Dunavas pagastā 
(1 slodze, mēnešalgas maksimālais 
apmērs par pilnu slodzi - EUR 796)

LĒMUMS Nr.111: Par Jēkabpils 
novada domes 2019.gada 27.de-
cembra lēmuma Nr.428 grozīšanu 

Veikt grozījumus ar Jēkabpils no-
vada domes 2019.gada 27.decembra 
lēmumu Nr.428 apstiprinātajā saraks-
tā “Pašvaldības amati, kuros atļauts 
izmantot personīgo transportlīdzekli 
amata pienākumu izpildei un no-
teiktās degvielas patēriņa normas” 
(Sociālais darbinieks Dignājas un Du-
navas pagastā).

LĒMUMS Nr.112: Par Jēkabpils 
novada pašvaldības finanšu pār-
skata par 2020.gadu apstiprinā-
šanu

Apstiprināt Jēkabpils novada 
pašvaldības finanšu pārskata par 
2020. gadu bilances kopsummu 
18 242 017 EUR, budžeta izpildes re-
zultātu 400 481 EUR, naudas plūsmu: 
ieņēmumi 7 328 551 EUR un izdevumi 

7 245 652 EUR, vadības ziņojumu.
LĒMUMS Nr.113: Par 2021.gada 

atklāta projektu konkursa noli-
kuma “Priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” un 
komisijas apstiprināšanu 

Apstiprināt atklāta projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska jauniešu iesaiste jau-
natnes iniciatīvu projektos” nolikumu 
un vērtēšanas komisiju.

LĒMUMS Nr.114: Par deleģēša-
nas līguma slēgšanu   ar biedrību 
“Ūdenszīmes”  

Deleģēt biedrībai “Ūdenszīmes” 
Jēkabpils novada pašvaldības au-
tonomajās funkcijās ietilpstošo uz-
devumu – nodrošināt iedzīvotājiem 
iespēju izglītību iegūt tālmācībā un 
rūpēties par kultūru, sekmējot tradi-
cionālo kultūras vērtību saglabāšanu 
Kaldabruņas ciemā un tā apkārtnē.

LĒMUMS Nr.115: Par Jēkabpils 
Mākslas skolas Zasas filiāles darbī-
bas nodrošināšanu  

Nodot Jēkabpils Mākslas skolas 
izglītības programmas īstenošanai 
telpas: Nr.4-27,2 m² platībā, Nr.5-7,1 
m² platībā, Nr.6-20,8 m² platībā, Nr.7-
64,2 m² platībā, Nr.10-5,5 m² platībā, 
Nr.11-8,3 m² platībā Zasas vidusskolā 
līdz 2024.gada 31. maijam. Pēc Apvie-
nojamo pašvaldību finanšu komisijas 
pozitīva lēmuma saņemšanas, slēgt 
līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašval-
dību.

LĒMUMS Nr.116: Par līdzdalību 
kapitālsabiedrībās 

Apstiprināt līdzdalības pār-
vērtējumu par Jēkabpils novada 
pašvaldības tiešo līdzdalību kapitāl-
sabiedrībās; noteikt kapitālsabiedrī-
bām vispārējos stratēģiskos mērķus; 
saglabāt Jēkabpils novada pašvaldī-
bas līdzdalību un atzīt par atbilstošu 
Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
4.panta nosacījumiem šādās kapitāl-
sabiedrībās: SIA “Zasas aptieka”, SIA 
“Rubenītis”, SIA “Jēkabpils autobusu 
parks”, SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. 
Nesaglabāt līdzdalību SIA “Rubenes 
aptieka”.

LĒMUMS Nr.117: Par sabiedrī-
bas ar ierobežotu atbildību “Rube-
nes aptieka” kapitāla daļu atsavi-
nāšanas procesa uzsākšanu  

Uzsākt Jēkabpils novada pašvaldī-
bai piederošās SIA “Rubenes aptieka” 
kapitāla daļu atsavināšanas procesu, 
rīkojot izsoli. Veikt SIA “Rubenes ap-
tieka” kapitāla daļu novērtēšanu un 
noteikt sākotnējo vērtību, pieaicinot 
neatkarīgu sertificētu vērtētāju. Gata-

vot kapitāldaļu atsavināšanas izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.118-120: Par aizņē-
muma ņemšanu investīciju projek-
tu finansēšanai 

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju aizņēmuma 
saņemšanai Valsts kasē uz 10 gadiem 
ar atlikto maksājumu 1 gads, ar kredi-
tora noteikto procentu likmi:

1. par summu EUR 66 562,16 inves-
tīciju projekta “Autoceļa Nr.6-27 Āres-
Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagas-
tā, Jēkabpils novadā” realizēšanai;

2. par summu EUR 91 986,93 inves-
tīciju projekta “Autoceļa Nr.7-13 Kaln-
birzes-Gobas, Bullīši un Nr.7-12 Atvari-
Ūdenāni atjaunošana Kalna pagastā, 
Jēkabpils novadā” realizēšanai;

3. par summu EUR 91 892,98 inves-
tīciju projekta “Autoceļa Nr.5-11 Zasa-
Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas 
atjaunošana Zasas pagastā, Jēkabpils 
novadā” realizēšanai. 

Atbilstoši projektu realizācijas 
grafikam viss aizņēmumi izņemami 
un izlietojami 2021. gadā. Valsts kasē 
ņemto aizņēmumu summu un pro-
centu maksājumus Jēkabpils novada 
pašvaldība garantē ar novada pašval-
dības budžeta līdzekļiem.

LĒMUMS Nr.121: Par finansiālu 
atbalstu projektam “Dokumentā-
lā mākslas filma “Operetes sargs”” 

Piešķirt biedrībai “Maestro Jāņa 
Dūmiņa piemiņas atbalstīšanai” fi-
nansējumu EUR 200 projekta “Do-
kumentālā mākslas filma “Operetes 
sargs”” realizēšanai un slēgt līgumu 
par piešķirtā finansējuma saņemša-
nas un izlietošanas kārtību, sadarbī-
bas nosacījumiem.

LĒMUMS Nr.122: Par papildu 
finansējuma piešķiršanu biznesa 
ideju konkursam 

Piešķirt papildus finansējumu 
EUR 4750,66 Jēkabpils novada paš-
valdības biznesa ideju konkursam 
“Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils 
novadā 2021” iesniegto projektu fi-
nansēšanai.

LĒMUMS Nr.123: Par Jēkabpils 
novada domes saistošo noteiku-
mu Nr.5/2021 apstiprināšanu 

Apstiprināt Jēkabpils novada do-
mes 2021.gada 29.aprīļa saistošos 
noteikumus Nr.5/2021 “Grozījumi 
Jēkabpils novada domes 2021.gada 
28.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2021 “Par Jēkabpils novada paš-
valdības budžetu 2021.gadam””.

LĒMUMS Nr.124: Par nekus-
tamā īpašuma D/s Liesma Nr.125 
Ābeļu pagastā ierakstīšanu ze-

mesgrāmatā 
Ierakstīt nekustamo īpašumu D/s 

Liesma Nr.125 Ābeļu pagastā (kad. nr. 
5648 002 0161) 0,23 ha platībā zemes-
grāmatā uz Jēkabpils novada pašval-
dības vārda.

LĒMUMS Nr.125: Par ceļa reāl-
servitūta nodibināšanu 

Nodibināt reālservitūtu par labu 
nekustamajam īpašumam “Pupuriņi” 
Kalna pagastā Jēkabpils novada ze-
mes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 
5666 005 0049 un noslēgt līgumu ar 
V.M. par reālservitūta nodibināšanu 
ar Jēkabpils novada pašvaldību.

LĒMUMS Nr.126: Par  nekusta-
mā īpašuma “Krūmāji” Dignājas 
pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejo-
šo soli Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajam nekustamajam īpa-
šumam “Krūmāji” Dignājas pagastā 
(kad. nr. 5652 005 0272), kas sastāv no 
1 zemes vienības 1,0718 ha platībā, ar 
kad. apz. 5652 005 0315; noteikt ne-
kustamā īpašuma izsoles sākumcenu 
EUR 4260,00 un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.127: Par nekustamā 
īpašuma “Ielejas” Leimaņu pagas-
tā pārdošanu izsolē 

Starp pirmpirkuma tiesīgajām 
personām rīkot rakstisku izsoli ar 
augšupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekusta-
majam īpašumam “Ielejas” Leimaņu 
pagastā (kad. nr. 5674 005 0125), kas 
sastāv no 1 zemes vienības 9,20 ha 
platībā. Noteikt nekustamā īpašuma 
izsoles sākumcenu EUR 8780,00 un 
apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.128: Par nekusta-
mā īpašuma Dunavas pagastā, 
Jēkabpils novadā ierakstīšanu ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Mainīt nosaukumu nekustama-
jam īpašumam “Liepas” Dunavas 
pagastā ar kad. nr. 5654 001 0218, 
kas sastāv no trīs zemes vienībām, 
kur uz vienas zemes vienības atrodas 
ēkas ar adresi “Liepas”, Sudrabkalns, 
Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, 
uz nosaukumu “Liepupe”, Dunavas 
pagasts, Jēkabpils novads. Ierakstīt 
zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada 
pašvaldības vārda nekustamo īpa-
šumu “Liepupe”, kas sastāv no trīs 
zemes vienībām: 1.) zemes vienība 
ar kad. apz. 5654 001 0218 – 1,2 ha 
platībā, ar zemes lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 
kods 0101), uz kura atrodas citai per-
sonai piekrītošas ēkas; 2.) zemes vie-
nība ar kad. apz. 5654 001 0177 – 3,3 
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ha platībā, ar zemes lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201); 3.) zemes vienība ar kad. 
apz. 5654 001 0268 – 1,0 ha platībā, ar 
zemes lietošanas mērķi – 0101.

LĒMUMS Nr.129: Par nekustamā 
īpašuma D/s Veselība Nr.166 Ābe-
ļu pagastā pārdošanu atkārtotā 
izsolē 

Samazināt Jēkabpils novada paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašu-
ma D/s Veselība Nr.166, Ābeļu pagas-
tā  (kad. nr. 5648 005 0215), kas sastāv 
no 1 zemes vienības 0,0542 ha platībā 
izsoles sākumcenu EUR 1900,00, no-
sakot atkārtotās izsoles sākumcenu 
(nosacītā cena) EUR 1558,00. Apstip-
rināt nekustamā īpašuma atkārtotās 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.130: Par zemes do-
mājamās daļas nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības

Nodot R.S. īpašumā bez atlīdzības 
daudzdzīvokļu mājai “Akācijas” pie-
saistītā zemesgabala (kad. apz. 5654 
004 0270) dzīvoklim Nr.6 (telpu gru-
pas kad. apz. 5654 004 0270 001 006) 
piekrītošās 453/5376 domājamās da-
ļas no ēkai piesaistītā zemes gabala 
un noslēgt vienošanos.

LĒMUMS Nr.131-133: Par īres tie-
sību piešķiršanu 

Piešķirt īres tiesības A.P. uz dzīvokli 
Nr.2 “Liepu Gatve 3” Slatē, Rubenes 
pagastā (dzīvokļa kopējā platība 
46,50 m2, kad. apz. 5682 004 0212 
001 002) uz vienu gadu kā palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā un nos-
lēgt īres līgumu.

Piešķirt īres tiesības I.P. uz dzīvokli 
“Slates internāts” Rubenes pagastā 
(dzīvokļa kopējā platība 74,40 m2), 
uz vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā un noslēgt īres 
līgumu.

Noslēgt ar E.K. dzīvojamo telpu 
īres līgumu par dzīvokļa Nr.12 “Veld-
res” Vandānos, Dignājas pagastā īri, 
nemainot 2010. gada 23. marta Dzī-
vojamās telpas īres līguma Nr.48 no-
sacījumus.

LĒMUMS Nr.134: Par atļaujas 

izsniegšanu zvejai Daugavā ar 
murdu

Atļaut A.P. zvejot ar vienu mur-
du, kura sētas garums vai spārnu 
atvērums nav lielāks par 30 metriem 
Daugavā, Jēkabpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā, pašpatēriņa zvejai, 
viena gada periodā. Noteikt gada 
zvejas tiesību nomu EUR 14,23. A.P. 
zveju var uzsākt pēc tam, kad samak-
sāta gada nomas maksa pašvaldībai, 
noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgums un saņemta zvejas at-
ļauja (licence).

LĒMUMS Nr.135: Par inženier-
būves nojaukšanu 

Nojaukt inženierbūvi (ūdenstorni) 
ar kad. apz. 5698 005 0148 002, kas 
atrodas nekustamajā īpašumā “Liepu 
tornis” Zasas pagastā. Uzdot Zasas 
pagasts pārvaldei organizēt inženier-
būves nojaukšanas procesu līdz 2021. 
gada 11. jūnijam. 

LĒMUMS Nr.136: Par nekustamā 
īpašuma Smilgu iela 7A, Brodi Ābe-
ļu pagastā ierakstīšanu zemesgrā-
matā 

Ierakstīt nekustamo īpašumu  
Smilgu iela 7A Brodos, Ābeļu pagastā 
(kad. nr. 5648 003 0140) 0,06 ha platī-
bā zemesgrāmatā uz Jēkabpils nova-
da pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.137: Par zemes ierī-
cības projekta apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu “Laides” Leimaņos, Leimaņu 
pagastā zemes vienības ar kad. apz. 
5674 004 0037 sadalīšanu, saskaņā ar 
SIA “GEO Mērniecība” izstrādāto ze-
mes ierīcības projekta lietu.

Pēc zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 5674 004 0037 sadalīša-
nas projektētajai zemes vienībai Nr.1, 
ar kad. apz. 5674 004 0221 – 0,7  ha 
platībā, paliek nosaukums “Laides” 
un adrese; projektētajai zemes vie-
nībai Nr.1, ar kad. apz. 5674 004 0221 
– 0,7 ha platībā noteikt divus zemes 
lietošanas mērķus – individuālo dzī-
vojamo māju apbūve (0601) ar lieto-
šanas mērķim piekrītošo platību 0,1 
ha, un zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101) ar lietošanas mēr-
ķim piekrītošo zemes platību 0,6 ha; 
projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar 
kad. apz. 5674 004 0222 – 2,0 ha pla-
tībā, piešķirt nosaukumu “Jaunlaides” 
un noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – 0101.

 LĒMUMS Nr.138: Par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
5682 004 0117 Rubenes pagastā 
pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejo-
šo soli Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajai zemes vienībai ar kad. 
apz. 5682 004 0117 – 4,40 ha platībā, 
kas atrodas nekustamā īpašuma “Grā-
vas” Rubenes pagastā (kad. nr. 5682 
004 0118) sastāvā. Noteikt zemes vie-
nības izsoles sākumcenu EUR 5660,00 
un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.139: Par nekustamā 
īpašuma “Parka lauks” Rubenes 
pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejo-
šo soli Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajam nekustamajam īpašu-
mam “Parka lauks” Rubenes pagastā 
(kad. nr. 5682 008 0385), kas sastāv 
no 1 zemes vienības 2,44 ha platībā. 
Noteikt nekustamā īpašuma izsoles 
sākumcenu EUR 7150,00 un apstipri-
nāt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.140: Par nekustamā 
īpašuma Ābeļu pagastā atsavinā-
šanu un nosacītās cenas apstipri-
nāšanu 

Nodot atsavināšanai Jēkabpils 
novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu – dzīvokli Aldaunes 
iela 2-1 Brodos, Ābeļu pagastā (kad. 
nr. 5648 900 0022), Zemgales rajona 
tiesas Ābeļu pagasta zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.239 1, kas sastāv no dzī-
vokļa Nr.1, 36,1 m2 platībā, kopīpašu-
ma domājamās daļas (361/17566) no 
būves (kad. apz. 5648 003 0210 001) 
un kopīpašuma domājamās daļas 
(361/17566) no zemes (kad. apz. 5648 
003 0210), par brīvu cenu. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 
Aldaunes ielā 2 nosacīto cenu EUR 
3337,53 un rakstveidā piedāvāt pirkt 
R.L. un personas ģimenes locekļiem, 

par apstiprināto nosacīto cenu.
LĒMUMS Nr.141: Par nekustamā 

īpašuma ierakstīšanu zemesgrā-
matā

Ierakstīt nekustamo īpašumu 
– dzīvokli “Vārpas”-10 Vandānos, 
Dignājas pagastā zemesgrāmatā uz 
Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.142: Par zemes ierī-
cības projekta apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu “Elkšņāres”, Kalna pagasts, Jē-
kabpils novads, zemes vienības ar 
kad. apz. 5666 004 0036 sadalīšanai, 
saskaņā ar sertificētas zemes ierīcī-
bas darbu veicējas Marinas Sisojevas 
izstrādāto zemes ierīcības projekta 
lietu.

Pēc zemes vienības ar kad. apz. 
5666 004 0036 sadalīšanas projektē-
tajai zemes vienībai Nr.1, ar kad.apz.  
5666 004 0262 – 1,6 ha platībā, paliek 
nosaukums un adrese “Elkšņāres” 
Kalna pagastā un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – 0101; pro-
jektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kad. 
apz. 5666 004 0263 – 13,0 ha platībā, 
piešķirt nosaukumu “Elkšņi” un no-
teikt divus lietošanas mērķus –0201 
ar lietošanas mērķim piekrītošo platī-
bu 3,2 ha, un 0101 ar lietošanas mēr-
ķim piekrītošo zemes platību 9,8 ha.

LĒMUMS Nr.143: Par atvaļināju-
ma piešķiršanu domes priekšsēdē-
tājam 

Piešķirt apmaksātu atvaļinājumu 
Jēkabpils novada domes priekšsēdē-
tājam A. Vanagam laikā no 2021. gada 
27. maija līdz 2021. gada 29. maijam (3 
kalendārās dienas, tai skaitā, 2 darba 
dienas ikgadējais atvaļinājums par 
periodu 14.06.2020. līdz 13.06.2021.). 

Domes sēžu protokoli un ieraksti 
skatāmi interneta vietnē www.jekab-
pilsnovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas 
par pašvaldību”, sadaļā “Normatīvie 
akti un dokumenti”

Izrakstu no domes sēdes 
protokola veica K.Sēlis

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Datumi, kuri jāatceras:

24. maijs – pēdējā diena, kad EPS var ie-
sniegt platību maksājumu iesniegumu bez 
atbalsta apjoma samazinājuma.

31. maijs - datums, līdz kuram bišu saim-
ju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimnie-
cības datu centram ir jāsniedz pārskats par 
bišu saimju skaitu uz 1. maiju.

1. jūnijs – pēdējā diena, kad var iesniegt 

iesniegumu par pieteikšanos marķētās dī-
zeļdegvielas iegādei.

15. jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās 
platību maksājumiem ar atbalsta apjoma sa-
mazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto 
darba dienu.

15. jūnijs – pēdējais datums, kad var ie-
sniegt labojumus Vienotajā platību maksā-

jumu iesniegumā.
1. jūlijs - datums, līdz kuram jāiesniedz 

iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija VID.
15. augusts – jābūt noganītiem vai no-

pļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES 
nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, ku-
rus izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai 
ārstniecības augu vākšanai.
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bišu saimju īpašniekiem
Bišu saimju īpašniekiem ra-

dīta iespēja LDC Novietnes 
žurnālā, norādot sugu “bišu 
saimes”, dot piekrišanu savas 
kontaktinformācijas nodošanai 
Lauku atbalsta dienestam (LAD), 
lai izmantojot LAD informācijas 
sistēmu varētu nodot kontakt-
informāciju tiem lauksaimnie-
kiem, kuru apstrādājamās (mig-
lojamās) teritorijas pārklājas ar 

bišu pārvietošanās zonu (3 km 
rādiusā ap izvietotajiem stro-
piem).

Klientu mobilā lietotne e-LDC

Lauksaimniecības datu 
centrs ir sagatavojis ērtu rīku 
– mobilo lietotni “e-LDC”, lai 
notikumus ar lauksaimniecības 
dzīvniekiem būtu viegli paziņot 
arī Jūsu tālrunī. Mobilā lietotne 
darbojas arī interneta bezsais-
tes režīmā, t.i., ievadītie notiku-
mi tiks uzkrāti viedierīcē un pēc 
savienojuma ar internetu Jums 
tie būs tikai jānosūta datu bāzei.

Lietotni var izmantot visi 
lauksaimniecības dzīvnieku 
īpašnieki – esošie LDC klienti 

tajā var ievadīt notikumus un 
pasūtīt identifikācijas līdzekļus 
(krotālijas), bet jaunie lietotāji 
var reģistrēt sev ganāmpulku. 
Iespējams reģistrēt arī jaunu 
novietni.

Mobilā lietotne ir pieejama 
bez maksas Android viedierī-
cēm (5.0 Lollipop un jaunāka 
versija), iOS viedierīcēm pagai-
dām nav pieejama.

Lietotne e-LDC nodrošina 
lauksaimniecības dzīvnieku 
notikumu ērtu ziņošanu režīmā 
24/7; tā ir kā papildinājums LDC 
Elektronisko ziņojumu ievades 
sistēmai (EZIS).

Turpmāk LDC mobilā lietot-
ne e-LDC tiks papildināta ar 
citām funkcionalitātēm, pie-
mēram, lietotnē būs pieejama 
arī lauksaimniecības dzīvnieku 
kustības ziņošana.

var pieteikties īstermiņa aizdevumam 
no vienotā platību maksājuma

Lai mazinātu Covid-19 krīzes 
negatīvo ietekmi, arī šogad lauk-
saimniekiem ir pieejams bez-
procentu īstermiņa aizdevums, 
kas rudenī tiks dzēsts no vienotā 
platības maksājuma summas. 
Pieteikties īstermiņa aizdevumam 
var Lauku atbalsta dienesta Elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā 
no šī gada 23. aprīļa līdz 1. sep-
tembrim.

LAD šā gada rudenī ieturēs 
izmaksāto īstermiņa aizdevuma 
summu no lauksaimniekam ap-
rēķinātās vienotā platības maksā-
juma avansa maksājuma summas 
vai aprēķinātā gala maksājuma.

Īstermiņa aizdevumu piešķirs 
lauksaimniekiem kā de minimis 
atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts 
atbalstu atbilstoši Eiropas Komisi-

jas lēmumam, ja lauksaimniekam 
trīs pēdējos fiskālajos gados pie-
šķirtā de minimis atbalsta kopējā 
summa ir sasniegusi 25 000 eiro.

Īstermiņa aizdevumu LAD pie-
šķir, ievērojot nosacījumus:

- likme ir 40 eiro par vienota-
jam platības maksājumam pie-
teikto hektāru,

- aizdevumu nepiešķirs par 
tādu lauksaimniecībā izmantoja-
mo zemes platību, kura ir deklarē-
ta vienotā platības maksājuma sa-
ņemšanai ar kultūraugu un zemes 
izmantošanas kodu 710 un 720 
(zālāju platību), ja lauksaimnie-
kam uz šīm platībām 2021. gada 
1. aprīlī Lauksaimniecības datu 
centrā nav reģistrēti lauksaimnie-
cības dzīvnieki.

Atbalsts par dzīvnieku, 
sējumu un stādījumu platību 
apdrošināšanu

Atbalsta mērķis ir, daļēji se-
dzot izdevumus par apdrošināša-
nas prēmiju, veicināt lauksaimnie-
ku iesaistīšanos lauksaimniecības 
nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs 
maksājums lauksaimniekiem, pa-
matojoties uz iesniegto apdroši-
nāšanas polisi par ražas, augu un 
dzīvnieku apdrošināšanu un tās 
apmaksu apliecinošajiem doku-
mentiem.

Atbalsta intensitāte: 70  pro-
centi no apdrošināšanas polises 
iegādes izdevumiem, bet ne vai-
rāk kā 50 euro  par vienu hektāru 
(kultūrauga augšanas sezonā) vai 
vienu liellopu vienību (gadā).

Atbalstu piešķir tikai par spē-
kā esošām un līdz 2021. gada 
1. jūlijam pilnībā apmaksātām 
apdrošināšanas polisēm. Polises 
apmaksu var veikt pa daļām, bet 
pēdējais maksājums nevar būt vē-

lāks par 2021. gada 1. jūlijs.
Lai saņemtu atbalstu, atbalsts 

pretendents Lauku atbalsta die-
nestā iesniedz:

• Iesniegumu (veidlapa pieeja-
ma mājaslapā www.lad.gov.lv sa-
daļā “Atbalsta veidi” – “Projekti un 
investīcijas”);

• apdrošināšanas polises kopi-
ju, kurā norādīti apdrošinātie riski;

• apdrošināšanas prēmiju sa-
maksu apliecinošu dokumentu 
kopijas.

Lauku atbalsta dienests mēne-
ša laikā pēc iesnieguma saņemša-
nas pieņem lēmumu par atbalsta 
piešķiršanu vai par atteikumu pie-
šķirt atbalstu un veic izmaksu.

Iesniegumus var iesniegt LAD 
elektroniskās pieteikšanās sistē-
mā (EPS) vai parakstītus ar drošu 
elektronisko parakstu. Tālrunis 
uzziņām 67095000, 67027326.

reģistrēšanās lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas 
reģistrā

Lai reģistrētos Lauksaimnie-
cības produktu integrētās au-
dzēšanas reģistrā, līdz šā gada 
22. maijam jāiesniedz iesnie-
gums VAAD. Reģistrējoties lauk-
saimnieks var:

- saņemt valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalsta maksājumus 
par izaudzētajiem lauksaimnie-
cības produktiem (dārzeņiem, 

kartupeļiem, augļu koku un 
ogulāju produkciju);

- produktu marķējumā iekļaut 
nacionālās pārtikas shēmas no-
rādi saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par prasībām pārtikas 
kvalitātes shēmām (piemēram, 
“Zaļā karotīte”);

- piedalīties programmā 
“Piens un augļi skolai”.

Kompensācijas par dzīvnieku 
nodarītajiem postījumiem

Zemes īpašnieks vai lietotājs 
ir tiesīgs saņemt no Dabas aiz-
sardzības pārvaldes kompen-
sāciju par īpaši aizsargājamo 
nemedījamo sugu un migrējošo 
sugu dzīvnieku nodarītajiem 
postījumiem augkopības, akva-
kultūras, lopkopības vai biškopī-
bas nozarē. Augkopības nozarē 
– pavasara un rudens migrācijas 
sezonā, bet ne biežāk kā vienu 
reizi par kopējiem nodarītajiem 

postījumiem katrā sezonā. Pos-
tījumu platība konkrētajā ze-
mes vienībā nevar būt mazāka 
par 0,05 hektāriem. Lai varētu 
saņemt kompensāciju, zemes 
īpašniekam vai lietotājam postī-
jumu vietā ir jāveic aizsardzības 
pasākumi postījumu novērša-
nai, kā arī nodarīto zaudējumu 
apmēram jāpārsniedz vienas 
valstī noteiktās minimālās mē-
nešalgas apmērs. 

Informāciju apkopoja K.Sēlis,
LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības 

konsultante A. Putka
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notikusi erasmus+ projekta darba grupas 
sanāksme ar starptautiskajiem partneriem

Piektdien, 16. aprīlī, Zasas vidusskola orga-
nizēja kārtējo Erasmus+ projekta “The Knowle-
dge of Languages – a World without Borders”, 
nr. 2020-1-LV01-KA201-077558 attālināto sa-
nāksmi ZOOM platformā kopā ar partneriem 
no Rumānijas, Turcijas, Zviedrijas un Čehijas. 
Sanāksmes laikā tika pārrunātas projekta ak-
tualitātes: metodiskā materiāla “How to learn 
the first words in foreign languages” testēto 
tēmu rezultātu apskats, digitālās vietnes "Early 
Age Language Teaching Website" satura pre-
zentēšana un projekta realizācijas progress. 
Attālinātās tikšanās izskaņā projekta partneri 
vienojās par nākamās starpvalstu projektu sa-
nāksmes organizēšanu, kuras laikā projektā ie-
saistītie tiks apmācīti digitālā apmācību satura 
veidošanā. 

Lai gan projekts tiek realizēts no 2020. gada 
1. novembra, saistītā ar COVID-izplatību, pro-
jekta partneri tā arī vēl nav tikušies klātienē un 
cer, ka uz gada beigām situācija uzlabosies un 
pirmā tikšanās varētu notikt Latvijā – Zasā.

Projekta rezultātā plānots:

• 3 starpvalstu projektu sanāksmes (Čehija, 
Turcija, Norvēģija);

• 2 intelektuālie rezultāti: metodiskais mate-
riāls svešvalodu apguvei, digitālā vietne "Early 
Age Language Teaching Website";

• 2 rezultātu izplatīšanas pasākumi (Latvija, 
Turcija);

• 2 mācīšanas apmācību pasākumi pedago-

giem (Rumānija, Latvija); 
Projekta īstenošana: 01.11.2020 – 31.10.2020. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 109.912,00 
EUR, tai skaitā Zasas vidusskolas budžeta daļa – 
30.475,00 EUR. Erasmus + programmā projektu 
100% līdzfinansē Eiropas Savienība.

L.Stašule,
novada projektu speciāliste

Zasas vidusskolas vadītā Erasmus + projekta 
aktivitātes izpelnās plašu uzmanību Norvēģijā

Projekta ietvaros partnervalstis strādā 
pie metodiskā materiāla izveides, kura mēr-
ķis bērniem pirmsskolas vecumā veicināt 
interesi apgūt svešvalodas, šajā gadījumā 
– angļu. Šobrīd partneri 5 dažādās valstīs 
organizē aktivitātes angļu valodas apguvei, 
un vēro, ar kurām metodēm bērni valodu 
uztver un patur atmiņā vislabāk.

Pagājušajā piektdienā partneri no Avero-
jas pirmsskolas izglītības iestādes “Mobarn 
Rosandasen barnehage” Norvēģijā savas 
skolas sociālajā tīklā Facebook.com izvietoja 
dziesmu, ar ko Norvēģija 2021. gadā startē 

Eirovīzijas dziesmu konkursā. Šo dziesmu 
bērni apguva projekta organizēto aktivitā-
šu ietvaros – dziesmu kā valodas apgūšanas 
metodi. Bērnu izpildītā dziesma ir izpelnī-
jusies plašu uzmanību Norvēģijā, interviju 
vietējā informatīvajā portālā jau ir sniegušas 
bērnudārza audzinātājas, kas ir tieši iesaistī-
tas projekta realizācijā. Dziesma ir par cīņu 
ar nomāktību un dzīves pārbaudījumiem.

L.Stašule,
novada projektu speciāliste

Izstrādāta animācijas filma 
“Augt dižam zemgalē”

Zemgales plānošanas reģions īstenojis 
ieceri radīt multiplikācijas filmu “Augt dižam 
Zemgalē”, kas vēsta par dižām Zemgales 
plānošanas reģiona teritorijā dzimušām un 
augušām personībām, kurām ir svarīga loma 
kā Latvijas vēsturē, tā arī mūsdienās. Tās 
mērķgrupa ir skolu vecuma bērni no 1. līdz 
4. klasei, taču interesanti būs ikvienam, kurš 
vēlas labāk iepazīt Zemgali un tās vēsturi.

Animācijas filmā redzami ievērojami grā-
matu autori un viņu mājas, to skaitā Rainis 
jeb Jānis Pliekšāns muzejā “Tadenava” Jē-
kabpils novadā. Ceļojumā pa apskates vie-
tām zīmētajā filmā ved Jancis no “Baltās grā-
matas”, Sprīdītis, Laimes lācis un citi literāri 
atpazīstami tēli.

Noskatīties animācijas filmu iespējams 
Zemgales plānošanas reģiona Youtube.com 
lapā un facebook.com profilā: facebook.
com/Zemgale

Zemgales plānošanas reģions
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koncertlekcija “Atmodas dziesmas. dziesmotā 
revolūcija” dignājas pamatskolā

1990. gada 4. maijā desmitiem tūkstoši 
cilvēku pulcējās Rīgas centrā pie toreizējās 
Augstākās padomes nama, kurā šodien atro-
das Latvijas Republikas Saeima. Todien izšķī-
rās Latvijas liktenis- pirmo reizi pēc padomju 
okupācijas sākuma demokrātiskā veidā ie-
vēlētais Latvijas parlaments lēma par mūsu 
valsts neatkarības deklarācijas pieņemšanu. 

Sagaidot 4.maiju – Latvijas neatkarības 
atjaunošanas dienu, kultūrizglītības prog-

rammas „Latvijas skolas soma” ietvaros 
Dignājas pamatskolas 3.-9. klašu skolēni no-
klausījās koncertlekciju “Atmodas dziesmas. 
Dziesmotā revolūcija.”

Koncertlekcija veidota kā muzikāls stāsts 
par Latvijas vēstures notikumiem laikā no 
1986. gada līdz 1991. gadam un Latvijas ne-
atkarības atjaunošanu, ko dēvē arī par Trešo 
atmodu un Dziesmoto revolūciju.

Programmā bija iekļautas nozīmīgākās 
un simboliskākās atmodas laika dziesmas, 
kas savijās ar stāstu par to, kā notika Latvijas 
neatkarības atgūšana. 

Skanēja Zigmāra Liepiņa, Jāņa Lūsēna, 
Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, Ulda Mar-
hilēviča un Jura Kulakova radītā mūzika Mi-
kus Abaroniņa (vokāls), Artas Abaroniņas 

(multiinstrumentāliste), Jāņa Kalniņa (ģitā-
ra), Jāņa Miltiņa (klavieres), Krišjāņa Bremša 
(bungas) izpildījumā. Koncertstāstu par ne-
atkarības atgūšanu papildināja gan vēstu-
riski kino kadri, gan īpaši veidoti videoma-
teriāli. 

Interaktīvā programma skolēniem deva 
iespēju uzzināt ko jaunu par vienu no Lat-
vijas nozīmīgākajiem vēstures notikumiem, 
palīdzēja iepazīt mūzikas klātbūtni vēsturis-
kajos notikumos, kā arī parādīt savas zināša-
nas, aizpildot darba lapas pēc koncertlekci-
jas noskatīšanās.

Dignājas pamatskolas
 direktore A.Bērziņa

Nāc, mācīsimies kopā!
Radoši pagājuši pirmie trīs šī gada mēne-

ši Jēkabpils novada Dignājas pamatskolas 
pirmsskolas grupās “Ezīši” un “Mazie ezīši.”

Janvārī bērni mācījās izprast, kā mainās 
dienas, mēneši, gadalaiki. Iepazina un pētī-
ja debess spīdekļus - Sauli un Mēnesi. Veica 
eksperimentus ar sniegu un ledu.

Februārī praktiski izzināti sveču stāsti, lie-
tas sveces. Lasot dzejoļus un stāstus, iepa-
zītas emocijas. Darbojoties ar robotbitēm, 
apgūti robotikas pamati. Pedagogi kopā 
ar bērniem devušies mācību ekskursijās uz   
briežu dārzu un devušies garajos pārgājie-
nos vietējās apkaimes izpētē.                      

Pirmajās pavasara dienās Dignājas pa-
matskolas pirmsskolas grupu logos uzzie-
dēja krāšņas pavasara puķes un atlidoja pir-
mie  gājputni. Tika vērotas pārmaiņas dabā, 
lai izprastu un atpazītu dabā, ka sācies jauns 
gadalaiks. Tas viss mudināja darboties čak-
lajām rociņām, kur kastītēs un podiņos tika 
sēts un veidots veselīgs “mazdārziņš”.  

“Mazdārziņā” vietu ir atraduši sīpoli, zirņi 
un pupas, kā arī samtenītes, ko dāvināsim 
māmiņām Mātes dienā. Gan lielie, gan ma-
zie bērni prasmīgi tos laista un kopj, kā arī 
nogaršo zaļumus, lai uzņemtu šobrīd tik ne-
pieciešamos vitamīnus. Uz šo brīdi pacietīgi 
un ar interesi tiek gaidīta pīlēnu šķilšanās 
inkubatorā, vērota pīlēnu attīstība oliņās

Cenšamies veidot ciešāku saikni ar vecā-
kiem un sadarbojoties veicināt bērnu inte-
lektuālo attīstību, jo tikai kopīgiem spēkiem 
mēs varam sasniegt labāku rezultātu bērnu 
attīstībā. Izvērtējot bērnus atbilstoši viņu 
spējām, kopīgi varam radīt vidi, kas veici-
na sasniegt rezultātus gan pamatprasmju 
attīstībā, gan pilnveidoties, lai augtu līdzi 
laikam un varētu sagatavoties skolas gaitu 
uzsākšanai.

Sadarbībā ar pašvaldību veidojam vidi, 
kas ļauj attīstīties bērnam kā personībai, 
organizējam attīstošas nodarbības un pasā-
kumus, lai sagatavotu bērnus skolai. Intere-
santa un aktīva vide bērniem ļauj apgūt da-

žādas prasmes pašmācības ceļā, organizēt 
pašiem savas rotaļas, kā arī pedagogiem ir 
iespēja radīt un veidot daudz atraktīvākas 
un interesantākas nodarbības, kas atbilst 
kompetenču pieejai.

Šī mācību gada laikā esam papildināju-
ši un atjaunojuši attīstošo rotaļlietu klāstu 
pirmsskolas abās grupās, uzstādītas jaunas 
mēbeles mācību un rotaļu telpās, iegādāts 
drēbju žāvēšanas skapis, lai varam izžāvēt 
samirkušās virsdrēbes un apavus,  iegādāti 
jauni skrejriteņi aktīvām āra nodarbībām. Ir 
izstrādāti darāmo darbu plāni vasarai, lai jau 
septembrī bērnus sagaidītu izremontētās 
Mazās skolas telpās, ar labiekārtotu rotaļu 
laukumu, nojumi āra nodarbībām, batutu 
un izveidotu laukumu satiksmes noteikumu 
apguvei, kā arī ar nākamo gadu tiek plānots 
papildināt mācību līdzekļus un kā vienu no 
prioritātēm pēc kompetenču pieejas izvir-
zīt mediju prasmes attīstīšanu pirmsskolas 
bērniem.

Pirmsskolas grupās “Ezīši” un “Mazie 
ezīši” gaidām bērnus, kuri vēlas mācīties, 
iepazīties ar citiem bērniem, kopīgi izzināt 
pasauli, veidot jaunas iemaņas un kļūt pat-
stāvīgāki. Kopā ar vienaudžiem apgūt jau-
nas iemaņas un prasmes ir vieglāk, intere-
santāk un daudz aizraujošāk! 

Mīļi gaidām bērnudārza audzēkņus no 
1,5 līdz 6 gadiem. Bērnudārzā ir 2 grupiņas. 
Grupiņas tiek komplektētas pēc vecuma 
īpatnībām, atbilstoši kompetenču sistēmai 
pēc Skola 2030 izstrādātās metodikas. Bēr-
nudārza grupiņās ir neliels bērnu skaits, 
lai pedagogi spētu veltīt pietiekami uzma-
nības katram bērnam. Paralēli darbam ar 
bērniem pirmsskolas skolotājas un skolo-
tāju palīgi pilnveido prasmes un iemaņas 
darbam pēc kompetenču sistēmas dažādos 
kursos, vebināros un semināros. No sep-
tembra kopā ar “Mazajiem ezīšiem” būs 
pirmsskolas audzinātāja Rasa Urpena, kura 
apguvusi Montesori pedagoģijas pamatus. 
Montesori ideoloģija jaunajā kompetenču 
sistēmā ir viena no pamatideoloģijām, tā 
māca un stāsta, kā attīstīt bērnos radošu-
mu, prasmi koncentrēties, spēju patstāvīgi 
mācīties, kā veiksmīgāk apgūt pašapkalpo-
šanās prasmes un veicina vairāk darboties 
svaigā gaisā, āra nodarbībās, izmantojot 
mācībās dabas materiālus un apkārtējā vidē 
pieejamos objektus.

Pie mums ikvienam no bērniem ir iespē-
ja savu dienu pavadīt estētiski pievilcīgā un 
drošā vidē gan telpās, gan spēļu un sporta 
laukumos, gan pie skolas esošajā parka teri-
torijā, kas palīdz veiksmīgāk attīstīt kognitī-
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vo, sociālo un „es”  attīstību. 
Mēs piedāvājam:
pirmsskolas izglītības prog-

rammu latviešu valodā bēr-
niem no 1,5 līdz 6/7 gadiem 
( programmas kods 01011111, li-
cence Nr. V-1639);

tiks licencēta izglītības prog-

ramma bērniem ar mācīšanās 
traucējumiem;

pieejami psihologa pakalpo-
jumi.

Bērniem tiek nodrošinā-
ta bezmaksas ēdināšana 3 
reizes dienā- brokastis, pus-
dienas un launags, kā arī 

mācību gada laikā tiek no-
drošināts transports bērnu at-
vešanai un nogādāšanai mājās.  
Iesniegumus bērnu uzņemšanai 
pirmsskolas grupās lūgums ve-
cākiem iesniegt līdz 31. maijam. 
Tālrunis saziņai par uzņemšanas 
jautājumiem -26406844 (direk-

tore A.Bērziņa)
Laipni gaidām jūs ciemos! Uz 

tikšanos Dignājas pamatskolā!

Dignājas pamatskolas 
direktore A. Bērziņa

nāc un pilnveido sevi zasas vidusskolā!

Zasas vidusskola aicina 9. 
klašu absolventus pievienoties 
vidusskolēnu saimei. 

Jaunais vidusskolas mode-
lis, kas sāka darboties iepriek-

šējā mācību gadā, paredz, ka 
katra vidusskola piedāvā 2 
kursu komplektus ar vismaz 3 
padziļinātajiem kursiem. Za-
sas vidusskola piedāvā šādus 

divus izvēļu grozus: pirmais - 
latviešu valoda un literatūra, 
angļu valoda, sociālās zinības, 
otrais – latviešu valoda un lite-
ratūra, angļu valoda, bioloģija. 

Esam vienīgā skola tuvāko 
novadu vidū, kas piedāvā 10. 
un 11.klašu skolēniem apgūt 
specializēto kursu Valsts aiz-
sardzības mācībā (VAM). Tajā 
tiek veidota un nostiprināta iz-
pratne par valsts attīstības un 
aizsardzības pamatprincipiem 
un individuālās pilsoniskās 
atbildības nozīmi, iepazīta vis-
aptveroša valsts aizsardzības 
sistēma, attīstītas publiskas 
uzstāšanās un vadības pras-
mes. Ja ir vēlme savu karjeru 
saistīt ar tiesībsargājošo, valsts 
aizsardzības jomu, tad šī kursa 
apguve sniegs lielu ieguldīju-
mu tajā. 

Piedāvājam mācīties opti-
māla lieluma klasēs skaistā, 
labiekārtotā skolā, kas atrodas 
sena muižas parka teritorijā. 
Ikvienam ir iespēja pilnveidot 
sevi daudzveidīgos interešu 
izglītības kolektīvos, apmek-
lēt Sēlijas sporta skolas un Jē-
kabpils mākslas skolas Zasas 
filiāles nodarbības, saņemt 
individuālu palīdzību no sko-
las atbalsta personāla. Skolēni, 
kas dzīvo tālu no skolas, var 
izmantot skolas internāta pa-
kalpojumus. 

Gaidīsim topošos vidussko-
lēnus, kā arī ikvienu pamatsko-
las vai vidusskolas skolēnu, kas 
vēlas pievienoties Zasas vidus-
skolas kolektīvam!

Zasas vidusskolas
 direktore A. Pore

Veco aizvadām, jauno jau gaidām

2020./21. gada mācību cēliens 
strauji tuvojas noslēgumam. 
Ābeļu pamatskolas jaunāko klašu 
audzēkņiem klātienes mācības 
mijušās ar attālinātajām, vecāko 
klašu skolēni zinības apguvuši 
galvenokārt attālināti. Pedagogi 
strādājuši godam. Kad tas bijis 
atļauts, notikušas klātienes indi-
viduālās konsultācijas, regulārs 
kontakts gan ar izglītojamajiem, 
gan ar viņu vecākiem uzturēts gan 
ar interneta palīdzību, gan telefo-
niski. Tomēr aizvien biežāk bērnu 
teiktajā izskan cerība, ka nākamajā 
mācību gadā būs iespējama zi-
nību apguve klātienē  – audzēkņi 
noilgojušies pēc klasesbiedriem, 
skolotājiem un pašas skolas...

Konkursi notiek!
Lai gan attālināti, valstī notiek 

dažādi konkursi skolēniem. Skolo-

tājas Vineta Groza un Gunta Klau-
ža sagatavojušas audzēkņus sko-
lēnu skatuves runas konkursam 
un vizuālās mākslas konkursam 
"Vasaras pļavas stāsts". Rezultāti 
būs zināmi ap maija vidu.

Par atbilstošāko foto nākamga-
da kalendāra marta lapai iebal-
sots 4. klases skolēna Marta R. 

"Sniegpulkstenītis".

Turpinās kalendāra foto kon-
kurss. Balsojot par marta foto-
mirkļiem, par tīkamāko un skolas 
kalendāram atbilstošāko balsotāji 
atzinuši 4. klases skolēna Marta R. 
sniegpulkstenīti. Sākusies balsoša-
na par aprīlī iesūtītajām fotogrāfi-
jām, jau iesūtīti arī daži maijā fiksē-
ti kadri. Visi bildējumi aplūkojami 
skolas Facebook kontā.

Praktikante strādā 
un vēro

No 15.  marta līdz 17.  maijam 
Ābeļu pamatskolā t.s. novēroša-
nas praksi iziet Daugavpils Univer-
sitātes 2. kursa studente Jana L.

"Būšu pirmsskolas un 1.–6. 
klases pamatizglītības skolotāja. 
Rudenī trīs nedēļas, aizvietojot 
skolotājus, Ābeļu skolā jau strādā-

ju  – pirmsskolas vecākajā grupā, 
kā arī ar pirmklasniekiem un otr-
klasniekiem.

Šajā praksē man ir trīs uzdevu-
mi – analizēt izglītības iestādi, tās 
darba organizāciju, infrastruktū-
ru, vērot skolotāju darbību, pētīt 
bērnu savstarpējo komunikāciju 
un gatavību mācībām utt. Četras 
nedēļas vēroju Ievas Lāčplēses 

Daugavpils Universitātes studente Jana L. pašlaik Ābeļu 
pamatskolā iziet novērošanas praksi. Kā pati saka, guvusi neat-

sveramu pieredzi, darbojoties gan ar skolniekiem, gan pirms-
skolniekiem.
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darbu ar trešklasniekiem. Bija iespēja pavērot, 
kā notiek gan klātienes, gan attālinātais mā-
cību process. Jo īpaši attālinātās mācības bija 
jauna, unikāla pieredze. Apbrīnojami, kā iespē-
jams vienlaikus mācīt gan pamatprogrammu 
apgūstošos bērnus, gan tos, kuri mācās pēc 
speciālajām mācību programmām, turklāt ik 
stundu veltot uzmanību arī katram bērnam 
individuāli.

Kā esmu novērojusi, skolotājiem ir atšķirīga 
pieeja gan stundu vadīšanā, gan metožu iz-
mantošanā, un šķiet, ka visas tās konkrētajos 
gadījumos ir pareizas. Ļoti patīk, ka Ābeļu skolā 
ir organizēts labs komandas darbs, skolotāji ak-
tīvi dalās pieredzē ar kolēģiem, meklē un atrod 
dažādus interesantus mācību materiālus, par 
ko pastāsta arī citiem.

Pašlaik prakse norit pirmsskolas grupās. Pro-
tams, tur ne tikai vēroju pedagogu darbību un 
bērnu sasvstarpējās attiecības, bet arī palīdzu 
pedagoģēm un auklītēm.

Tā kā man ir šī dažādā pieredze, darbojoties 
gan ar skolas, gan pirmsskolas vecuma bēr-
niem, būs grūti izšķirties, ar kādiem bērniem 
strādāt. Taču esmu pārliecinājusies, ka peda-
goģija ir mans aicinājums. Un lielā mērā par to 
jāpateicas Ābeļu pamatskolas kolektīvam."

Prieka snuķīši pretī gaismai tiecas
Abās pirmsskolas grupās Brodos tiek do-

māts par to, kas kura vecuma bērniem būtu 
tas noderīgākais. Pieauguša cilvēka dzīvē pāris 
gadu tāds nieks vien ir, bet mazajiem pat daži 
mēneši nozīmē īstenu lēcienu attīstībā, tādēļ ir 
svarīgi, kādas izglītojošas un attīstošas mantas 
kuram bērnam būtu piedāvājamas. Pateicoties 
grupiņu darbiniecēm, šis klāsts kļūst aizvien 
plašāks. Ir idejas, kas smeltas dažādos kursos 
un darba pieredzē, ir tādas, kas meklētas un 
pamanītas internetā, taču jāuzsver, ka daudz 
kas tiek izgatavots viņu pašu rokām. 

Guna Sola, mazāko bērnu audzinātāja: 
"Mūsu grupiņā ir bērniņi no pusotra līdz triju 
gadu vecumam. Šajā vecumposmā ļoti svarīgi 
attīstīt sīko motoriku, kas noder gan turpmā-
kajās mācībās, gan arī dzīvē. Piemēram, darbo-
jamies, verot makaronus uz stieplītēm, aizkaru 
riņķus uz papīra dvieļu turētāju statīviem. Mē-
dzam izmantot saldumu kārbu plastmasas "ie-
liktņus", kuru iedobītēs kārtojam kastaņus un 
čiekurus. Plastmasas pudeļu korķīšiem esmu 
pielīmējusi magnētiskās lentes, un ar šiem 
korķīšiem veidojam dažādas figūras uz magnē-
tiskās tāfeles. Ar rotaļu mašīnītēm izbraucam fi-
gūras, kas ar līmlenti izveidotas uz galdiem. Šīs 
nodarbes attīsta arī koncentrēšanās spējas. Un, 
kas nav mazsvarīgi, bērniem šāda darbošanās 
ļoti patīk." 

Vidējā bērnudārza grupā jāapgūst arī 
ģeometriskas figūras. Visjautrāk šī apguve 
notiek ar stieplīšu un makaronu palīdzību!

Darbojoties ar rīsu graudiem, tiek attīs-
tīta gan tik ļoti svarīgā mazā motorika, gan 

precizitāte.

Ja plastmasas korķim pielīmē magnētisko 
līmlenti, uz magnētiskās tāfeles var izveidot 

dažādas figūras un pat zīmējumus.

Skolotāja Inese Ribāka, kura strādā ar 3–4 
gadus veciem bērniem, saka: "Bērni ir dažādi, 
viņu noskaņojums, atnākot uz bērnudārzu 
ir atšķirīgs  – kādam gribas aktīvi darboties 
ar kādu kopā, cits labprātāk parosās viens 
pats... Cenšamies atrast atbilstošas nodarbes 
visiem, iemācīt atpazīt savas emocijas. Piemē-
ram, no kartona kastes ir izveidota "sejiņa", 
kurā, mainot lūpas un acis, iespējams atspo-
guļot dažādu emociju gammu. Darbošanās 
ar krāsainiem rīsiem gan nomierina, gan attīs-
ta bērna attīstībai tik ļoti nozīmīgo sīko mo-
toriku. Mannā graudiņu kastē varam visu ko 
rakstīt un zīmēt – gan pēc parauga, gan pēc 
brīvas izvēles. Notiek lomu spēles ar rotaļu 
dzīvnieciņiem, un tajās redzam un attīstām 
savstarpējas saskarsmes iemaņas, kā arī bērni 
uzzina par dažādu pasaules daļu faunu, kli-
matu, apgūst ģeogrāfijas pamatus. Bērniem 
ļoti patīk vērt makaronus uz stieplēm (tas ir 
jautri, turklāt attīsta sīko motoriku!), un vēl 

piedevām no šādiem vērumiem mēs veido-
jam dažādas ģeometriskās figūras, kuras at-
tiecīgajā vecumposmā jāatpazīst."

Kā tu šobrīd jūties? Atspoguļo to emoci-
ju sejiņā!

Dēstot, piemēram, sīpolus, tiek apgūtas 
gan augu sastāvdaļas, gan arī tiek rasts prieks 
par rezultātu – "Re, es sīpoliņu aplēju ar ūde-
ni, un viņš jau tīīīkkkk! garu lociņu izdiedzē-
ja!". Sēta arī zāle un gaidīts rezultāts. "Tagad 
bērni zina, piemēram, to, kā aug zāle, kas ik-
dienā ir tepat visapkārt un kā augšanas pro-
cesam parasti tā īsti nepievēršam uzmanību," 
teic Inese.

Gan pamācoši, gan veselīgi! Pašu diedzē-
tos lociņus taču nevar atstāt neapēstus!

Arī vecākās pirmsskolnieku grupas bērni 
pamatskolas telpās nodevušies dažādu – gan 
ēdamu, gan neēdamu – augu audzēšanai. 
Atbilstoši vecuma grupai izvēlēti augi, kuru 
sēšanas vai dēstīšanas rezultāti ir redzami itin 
ātri. Kā pastāstīja skolotāja Sandra Utināne, 
sēti puravi, stādīti sēklas sīpoli, audzēti lociņi, 
kā arī asteres un samtenes. Atraitnītes, pārstā-
dītas kastēs, nu pārcēlušās uz āra palodzēm, 
taču bērni turpina uzmanīt – vai puķēm kas-
tēs ir gana mitruma, vai nav jāaplaista. Iece-
rēts arī "Zirņa stāsts" – tiks lūkots, kā iedēstītie 
zirnīši sadīgst, kā viņi zaļo stublāja snuķīti pre-
tī gaismai vērš. 

Informāciju apkopoja 
V. Aleksandrovs
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Izlaiduma klašu audzēkņiem šis ir brīdis, 
kad jāizvēlas, ko darīt pēc pamatskolas vai vi-
dusskolas beigšanas. Ir bērni, kuri jau skaidri 
zina, par ko vēlas kļūt, kādu profesiju apgūs, 
taču ir arī tādi, kuri vēl nav izlēmuši. Viens no 
karjeras konsultanta uzdevumiem ir nevis 
norādīt, kādu profesiju un tālāko izglītību 
kādam apgūt, bet gan sniegt nepieciešamo 
informāciju. Diemžēl tā ir realitāte – pat šajā 
informācijas un informētības laikmetā bērni 
un viņu vecāki īsti nezina, kur, ko un kā mek-
lēt. Cenšos palīdzēt.

Lai informētu bērnus un viņu vecākus 
par turpmāko mācību iespējām, sekoju līdzi 
dažādu mācību iestāžu aktivitātēm un sūtu 
ziņas par to virtuālajām atvērto durvju die-
nām. Cerams, uzzinot šādu informāciju, kāds 
atradīs savu sapņu profesiju vai sev piemē-
rotāko izglītības apguves vietu.

Notiek individuālās konsultācijas. Ir ļoti 
patīkami un arī aizkustinoši, kad ar mani sazi-
nās skolu izlaiduma klašu audzēkņi, pastāsta 
par savām turpmākās izglītības vēlmēm un 
lūdz palīdzību atrast informāciju, kāda bieži 
vien profesionālās izglītības iestāžu mājasla-
pās nav atrodama – iegūstama tikai sarakstē 
vai telefonsarunā, bet bērns pats kautrējas 

zvanīt, piemēram, uz kādu vidusskolu vai 
citu mācību iestādi.

• Diemžēl epidemioloģiskās situācijas un 
ierobežojumu dēļ šajā mācību gadā nav bijis 
iespēju organizēt klātienes tikšanās ar uzņē-
mējiem vai apmeklēt ražotnes un cita veida 
uzņēmumus, mācību iestādes. Nācās mainīt 
plānus un koncentrēties uz virtuāliem (arī 
tiešsaistes!) pasākumiem. 

Ābeļu pamatskolas audzēkņiem un viņu 
vecākiem Zoom platformā notika pasākums, 
kurā Antūžu pamatskolas direktora vietnie-
ce A.Ozoliņa stāstīja par virtuves strādnieka 
profesiju un iespējām to apgūt. Bērniem 
šī tiešsaiste ļoti patikusi. Kā izteicās vairā-
ki klausītāji, nu viņi ir droši, ka arī viņiem ir 
iespēja kļūt par kvalificētiem darbiniekiem, 
kuriem paveras reāla darba perspektīva un 
tātad arī drošs pamats turpmākajai dzīvei. 

• Projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 "Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēs" ietvaros attālināti noticis 
pasākums Zasas un Aknīstes vidusskolu un 
Ābeļu, Dignājas un Rubeņu pamatskolu 
audzēkņu vecākiem  –pedagoģijas zināt-
ņu doktores, rokasgrāmatas skolotājiem 
"Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā" 
autores I. Lemešonokas lekcija "Mans bērns 
izvēlas karjeru".

Kā atzina tiešsaistes dalībnieki, saruna 
bija interesanta un arī noderīga – uzzināts 
arī vairāki būtiski aspekti saistībā ar bērna 

tālākas izglītības perspektīvu, par ko līdz šim 
viņi nav iedomājušies.

Plašāku materiālu par šo lekciju sagatavo-
jusi, piemēram, Zasas vidusskolas skolotāja 
B.Gabranova – skat. Zasas vidusskolas Face-
book kontā vai Jēkabpils novada mājaslapā.

• Kompetenču izglītības modeļa aspektā 
pārrunas un stāstījumus par karjeras izvēli 
iespējams sasaistīt ar vairākiem apgūsta-
majiem mācību priekšmetiem. Piemēram, 
Ābeļu pamatskolā, kurā esmu ne tikai kar-
jeras konsultante, bet arī latviešu valodas 
skolotāja [7. klasei], sociālās zinības vairākās 
sociālo zinību stundās runājām par karjeras 
izvēli, turklāt tika veidoti uzdevumi, kuru iz-
pilde tika vērtēta gan sociālo zinību, gan kā 
latviešu valodas darbs.

Ābeļu pamatskolas 9.  klases un Zasas 
vidusskolas 11.  klases audzēkņi piedalījās 
"Swedbank Latvia" piedāvātajā attālināta-
jā pasākumā par finanšu pratību – jēdziens 
"karjera" nenozīmē tikai profesijas izvēli, 
bet arī dzīves kvalitāti, dzīves menedžmen-
tu, kurā prasmei rīkoties ar finansēm ir liela 
loma. Jāpiebilst, ka zasieši šo vebināru klau-
sījās sociālo zinību stundas laikā un vēlāk 
izmantoja kā atbalsta punktu, izzinot atbil-
stošu sociālo zinību tēmu.

Pedagoģe-karjeras konsultante
D.Kalniņa-Aleksandrova

nākotnes durvis paverot

Apstiprināts projekts Zemgales 2021. gada Kultūras programmā

Zemgales plānošanas reģionā (ZPR) 
noslēdzies Latvijas Valsts mežu (LVM) un 
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbal-
stītās “Zemgales Kultūras programmas 
2021” projektu konkurss. Finansiālu at-
balstu guvis viens no trim Jēkabpils nova-
da pašvaldības iesniegtajiem projektiem 
- “Sēļi un latgaļi sasaucas Zemgalē”

Neraugoties uz pandēmijas radītajiem sa-
režģījumiem reģiona kultūras dzīvē, ZPR tika 
iesniegti 132 projektu pieteikumi, atbalstu 
saņēma 50 projekti, tostarp Jēkabpils novada 
projekts “Sēļi un latgaļi sasaucas Zemgalē”. 

Projekta mērķis – Zemgales, Sēlijas tra-
dicionālās kultūras un kultūras mantojuma 
vērtību saglabāšana un popularizēšana mij-
iedarbībā ar Latgales tradīcijām. Projekts ir 
reģionālas nozīmes, tas sniegs ieguldījumu 
Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā 
attīstībā. Projekta ietvaros notiks Daugavas 
krastu – Latgales un Sēlijas - sadziedāšanās 
pasākums Dunavas pārceltuves teritorijā. 

Realizējot projektu, taps unikāla mūzikas 
koncertprogramma, tiks piesaistīti Latvijas 
mēroga mūzikas profesionāļi - Vispārējo lat-
viešu Dziesmu svētku virsdiriģente, “Jasmīna” 
kora mākslinieciskā vadītāja, diriģente un 

koncerta repertuāra autore - Agita Ikauniece 
– Rimšēviča, tenors – Dainis Skutelis. Sadzie-
dāšanas pasākumā Latgales krastu pārstāvēs 
- Līvānu novada kultūras centra koris “Rubus” 
(vad. D. Koļesņičenko), Sēlijas - Jēkabpils no-
vada koris “Putni” (vad. S.Kasparsone). Pa-
sākums plānots 2021.gada 17.jūlijā Dunavas 
pagasta pārceltuves pār Daugavu teritorijā. 
Pasākuma organizatori nodrošinās pasāku-
ma īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajiem ierobežojumiem, attiecībā uz 
publisko pasākumu norisi. Lai nodrošinātu 
pasākuma pieejamību neierobežotam skai-
tam skatītāju, tiks nodrošināta tiešraide.

Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas 
Valsts meži” piešķirtais finansējums projek-
tam - 1500,00 EUR. Projekta vadītāja – L. Sta-
šule.

L. Stašule
Projektu speciāliste

Aizvadīta lielā talka
24. aprīlī visā Latvija tika rīkota akcija 

“Lielā Talka”, kuras laikā ikviens tika aicināts 
sakopt kādu sev tuvu vai nozīmīgu terito-
riju. Šogad laika apstākļi tieši šajā datumā 
talkošanai nebija īpaši labvēlīgi - pāris stun-
das saules staros mijās ar spēcīgu vēju, lietu, 
sniegu un pat krusu, tādēļ daļa talkot gribē-

tāju izvēlējās talkot arī citos datumos.
Ābeļu pagastā tika sakopta Jāņa Akura-

tera pieminekļa vieta, veikti labiekārtošanas 
darbi. Tika sakopta arī īpašuma „Jaunsīļi” 
apkārtne – tika veikti labiekārtošanas darbi, 
vecie augļkoki nomainīti pret jauniem.

Dignājas pagastā tika kopta projekta ie-

tvaros labiekārtošanai paredzētā teritorija 
pie Daugavas Vandānos.

Dunavas pagasta Sudrabkalnā cītīgi tika 
kopti Daugavas kapi. Jau 17. aprīlī šeit tika 
betonēti žoga mietiņi, vārtu zvana pamati, 
bet 24. aprīlī tika uzstādīts zvans, betonēts 
zvana jumtiņš un uzstādīts kapu žogs.
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Kalna pagastā Aleksandra Grīna fonds 
rīkoja pavasara sakopšanas darbus brāļu 
Grīnu dzimtajās mājas "Ziedi", bet nodibi-
nājums „Mārtiņa Fonds” sakopa „Dūju” ap-
kārtni.

Leimaņu pagastā tika kopta autobusa 
pieturvieta "Krustceles", kā arī ceļu noma-
les. Atkritumi tika sašķiroti un nogādāti līdz 
šķirošanas konteineriem Mežgalē. Pagasta 
pārvaldes darbinieki kopa Leimaņu kapu 
teritoriju, tika arī lasīti atkritumi ceļa posmā 
Leimaņi-Sējiņi, bet biedrība „Akācija Plus” 
labiekārtoja amatu mājas „Rūķīši” teritoriju.

Rubenes pagastā tika kopta Kaldabruņas 
skolas apkārtne un Rubeņu ciems.

Lielākas vai mazākas talkas tika rīkotas arī 
citviet.

Pašvaldības vārdā vēlamies teikt milzī-
gu PALDIES visiem par ieguldītajām pūlēm, 
enerģiju un laiku novada sakopšanā un lab-
iekārtošanā. Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, 
bet visi kopā!

Jēkabpils novada pašvaldība
Talkas dalībnieku personīgā arhīva foto

Latvijas neatkarības atgūšanas gadadienas simbols - 
Baltā galdauta svētki

1918. gada 18. novembrī proklamētā Lat-
vijas Republika valstisko neatkarību zaudēja 
Otrajā pasaules karā (1939 – 1945), kad to 
1940. gadā okupēja un anektēja Padomju 
Sociālistisko Republiku Savienība iepriekš 
par šādu soli 1939. gada 23. augustā Mas-
kavā slepeni vienojoties ar nacistisko Vāciju 
(Molotova – Ribentropa pakts).

Otrajā pasaules karā uz laiku Latvija no-
nāca nacistiskās Vācijas kontrolē, bet kara 
beigās Latvijas teritorija atkārtoti nonāca 
PSRS noziedzīgā režīma kontrolē.

Iedzīvotājiem tika atņemti gandrīz visi 
īpašumi, lauksaimniecība tika kolektivizēta. 
Pēc II pasaules kara strauji kritās Latvijas dzī-

ves kvalitātes standarti.
Jebkuri nacionālpatriotiski uzskati tika 

kvalificēti kā kaitnieciski un nežēlīgi apka-
roti, tika uzspiesta latviešu tautai mentāli 
svešā sociālistiskā ideoloģija. Mainījās Latvi-
jas iedzīvotāju nacionālais sastāvs, Padomju 
Krievijai izmitinot vairākus simtus tūkstošu 
migrantu no PSRS. 

Okupantu varas pārstāvji sāka realizēt 
Latvijas iedzīvotāju masveida deportācijas 
uz Sibīriju un Tālajiem austrumiem, kā arī 
politisko aktīvistu ieslodzīšanu un nogali-
nāšanu. Tādēļ 1944. gadā ievērojama daļa 
Latvijas iedzīvotāju, devās trimdā uz Vāciju, 
no kurienes tālāk uz ASV, Dienvidameriku, 
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Austrāliju un citām valstīm.
1985. gadā par PSRS vadītāju tika iecelts 

Mihails Gorbačovs, kurš mēģināja izveidot 
PSRS modernizāciju un reformas, lai ir plašā-

ka tautas iesaiste dažādu lēmumu pieņem-
šanā. 

1988. gadā Latvijā tika dibināta Latvijas 
Tautas fronte (LTF). Pret tās izveidi neiebil-
da arī Latvijas PSR vadība, jo cerēja izveidot 
kompartijai paklausīgu tautas kustību.

1990. gada pavasarī LTF guva uzvaru Lat-
vijas PSR AP vēlēšanās. Tās bija vienīgās PSRS 
okupācijas perioda Latvijas PSR parlamenta 
vēlēšanas, kurās tika pieļauti alternatīvi de-
putātu kandidāti. Šajās vēlēšanās Latvijas 
komunistu partija un to atbalstošie elementi 
cieta sakāvi, LTF ieguva vairāk nekā 2/3 balsu 
un līdz ar to varēja realizēt konstitucionālo 
neatkarības atjaunošanas ceļu formāli res-
pektējot PSRS likumdošanu.

Augstākā Padome 1990. gada 4. maijā 
pieņēma Latvijas neatkarības deklarāciju, 
kurā pasludināja 1918. gada 18. novembrī 
proklamētās Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu.

4. maiju - Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas gadadienu 2015. gadā vien 2% iedzīvo-

tāju ierindoja starp nozīmīgākajiem valsts 
svētkiem un visbiežāk šī valsts svētku diena 
tika izmantota pavasara dārza darbu veikša-
nai, mazāk svinot kā valsts svētkus.

Balti klāts galds ir pašapziņas un lepnu-
ma simbols, vienojošais elements Latvijas 
neatkarības atgūšanas dienā, kas aicina cil-
vēkus - ģimenes, draugus, kaimiņus, arī dia-
sporas latviešus citās mītnes zemēs sanākt 
kopā. Tas ir instruments, kas iedibina tradī-
ciju svinēt Latvijas neatkarības atjaunošanas 
gadadienu kā apzinātus svētkus ar kopā bū-
šanu un galda sarunām, daloties atmiņās un 
priekšstatos, seno tradīciju, nemateriālā, tai 
skaitā, kulinārā mantojuma apzināšanu un 
godā celšanu.

Baltā galdauta svētki atgādina to, ka Lat-
vijas Republikas neatkarības atjaunošana 
bija rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai 
rīcībai un drosmei uzdrīkstēties.

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

Maija svētki Jēkabpils novadā
Šogad pie balti klāta galda va-

rējām pulcēties tikai pašu tuvāko 
cilvēku lokā, taču svētku sajūtu Jē-
kabpils novada Kultūras pārvaldes 
kolektīvs centās radīt bez liekas 
pulcēšanās.

No 3. līdz pat 8. maijam katrā 
Jēkabpils novada pagastā bija 
izvietots tematisks, svētkiem vel-
tīts noformējums, kurā skaidrota 
Baltā galdauta svētku svinēšanas 
pamatdoma, papildinot to ar da-
žādām fotogrāfijām.

Īpašs noformējums tika uz-
stādīts:

• Ābeļu pagastā pie Jāņa Akura-
tera daiļrades takas

• Dignājas pagastā pie Ģimeņu 
iniciatīvu telpas

• Dunavas pagastā pie Kalna 
pagasta pārvaldes

• Leimaņu pagastā pie Sociālās 
aprūpes nama „Mežvijas”

• Rubenes pagastā pie Rubenes 
kultūras nama

• Zasas pagastā pie Zasas kultū-
ras nama (terases pusē)

Savukārt 4. maijā katrā Jēkab-
pils novada mājaslapā un sociā-
lajos tīklos bija skatāms muzikāls 
sveiciens Kultūras pārvaldes dar-
binieku izpildījumā.

Tāpat bija kolektīvi, kas izman-
toja iespēju piedalīties Tautas 
tērpu centra “Senā klēts” un bied-
rības “Mans Tautastērps” rīkotajā 
akcijā #tautastērpugājiens2021, 
sapošoties savā tautas tērpā, no-
fotografējoties un bildi publicējot 
sociālajos tīklos. Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

Leimaņu Tautas nama VPDK “Deldze” (D.Ģeidānes foto)

Folkloras kopas “Dignōjīši” 
meitenes (I.Bokānes foto)

Muzikālā apvienība “Oktāva” 
(I.Ģeidānes foto)

Fragments no Kultūras pārvaldes muzikālā video sveiciena
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JēkAbpIlS novAdA doMeS SAIStošIe noteIkuMI nr.3/2021
par sociālo palīdzību Jēkabpils novadā

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 
25.03.2021. sēdes lēmumu Nr.76 (protokols Nr.3, 

3.punkts)
PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes 

29.04.2021. sēdes lēmumu Nr.109 (protokols Nr.5, 
1.punkts

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 

33.panta trešo daļu 
36.panta sesto daļu,

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 25. pantu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi “Par sociālo palīdzību 

Jēkabpils novadā” (turpmāk – saistošie notei-
kumi) nosaka Jēkabpils pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsti) snieg-
šanas un saņemšanas kārtību, pabalstu veidus, 
pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu ap-
strīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis 
ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu 
mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus 
garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī 
un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevu-
mus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu 
apmaksai un krīzes situācijās.

3. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti 
tiek piešķirti mājsaimniecībām (personām), 
kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. 
Ja ģimenē dzīvo pilngadīga persona, kura nav 
deklarējusi savu dzīvesvietu Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā, izlemjot jautājumu 
par pabalsta piešķiršanu, mājsaimniecībā ir 
vērā ņemami personas ienākumi.

4. Par pabalstu piešķiršanu un atbilstību 
trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusam lemj Sociālais dienests, izvērtējot 
mājsaimniecības ienākumus un materiālos 
resursus.

5. Mājsaimniecības (personas) ienākumi un 
materiālie resursi mājsaimniecības (personas) 
atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu tiek 
izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. 
gada 17. decembra noteikumiem Nr.809 “No-
teikumi par mājsaimniecības materiālās situā-
cijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņem-
šanu”.

6. Pieprasot 10. pantā un XII. nodaļā minēto 
pabalstu, mājsaimniecības (personas) ienāku-
mi un materiālais stāvoklis netiek vērtēts.

II. Pabalstu veidi
7. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts 

— materiāls atbalsts naudas izteiksmē mini-
mālo ikdienas izdevumu apmaksai.

8. Mājokļa pabalsts.
9. Pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai — 

materiāls atbalsts personām sociālās funkcio-
nēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai: 

9.1. pabalsts veselības aprūpei;
9.2. pabalsts bērna izglītības procesa no-

drošināšanai;
93. pabalsts skolas piederumu iegādei;
9.4. pabalsts ēdināšanas izdevumu segša-

nai;
9.5. vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju 

risināšanai;
9.6. pabalsts aprūpei mājās.
10. pabalsts krīzes situācijā – operatīvi 

sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radī-
tu seku novēršanai vai mazināšanai.

III. Pabalstu piešķiršanas kārtība un ma-
teriālā stāvokļa novērtējums trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa 
noteikšanai

11. Nepieciešamību pēc pašvaldības soci-
ālās palīdzības pabalstiem un atbilstību trū-
cīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 
(personas) statusam novērtē pēc personas 
iesnieguma, kuru parakstījušas mājsaimniecī-
bas pilngadīgās personas un  kam pievienoti 
nepieciešamie dokumenti  atbilstoši Ministru 
kabineta 2020. gada 17. decembra noteiku-
miem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu”.

12. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienā-
kumu slieksnis noteikts 2021.gada 25.februāra 
saistošos noteikumos  Nr.2/2021 “Par mazno-
drošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 
Jēkabpils novada pašvaldībā” (360 euro pir-
majai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 252 euro katrai nākamajai personai māj-
saimniecībā. )

13. Novērtējot mājsaimniecības ienākumus, 
personām, kuras ir vecākas par 15 gadiem un 
iegūst izglītību pilna laika vispārizglītojošā iz-
glītības iestādē vai profesionālās izglītības ies-
tādē, vai ir pilna laika klātienes students augst-
skolā, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz izziņa no 
mācību (izglītības) iestādes, ja šo informāciju 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, objek-
tīvu iemeslu dēļ nevar iegūt Sociālais dienests.

14. Pēc visu nepieciešamo dokumentu sa-
ņemšanas Sociālais dienests ne vēlāk kā mē-
neša laikā pieņem lēmumu par sociālās palī-
dzības pabalstu piešķiršanu vai par atteikumu 
piešķirt sociālo palīdzību, ja nav ievērotas Mi-
nistru kabineta noteikumu vai šo saistošo no-
teikumu prasības, kā arī nosaka mājsaimnie-
cības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusam. Par pieņemto lē-
mumu sociālais dienests informē iesniedzēju.

15. Mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam 
apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa, 
kurā norādīti visu mājsaimniecībā ietilpstošo 
personu vārdi, uzvārdi, personas kodi, dzim-
šanas dati, kā arī izziņas derīguma termiņš un 
normatīvais akts, uz kura pamata noteikts at-
tiecīgais statuss.

IV. Pabalsts garantētā minimālā ienāku-
mu līmeņa nodrošināšanai

16. Garantēto minimālā ienākuma pabalsta 

aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtī-
bu nosaka Ministru kabineta 2020.gada 17.de-
cembra noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtē-
šanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

VI. Mājokļa pabalsts
17. Mājokļa pabalsts daļējai komunālo un 

apkures maksājumu segšanai vai cietā ku-
rināmā iegādei ir pabalsts, kas tiek piešķirts 
dzīvojamās telpas maksas par komunālajiem 
pakalpojumiem segšanai vai tiek izmaksāts 
naudā cietā kurināmā iegādei (malkai, brike-
tēm, granulām, šķeldai, u.c.).

18. Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir: 
18.1. trūcīgām mājsaimniecībām;
18.2. maznodrošinātiem mājsaimniecībām;
18.3. sociālā dzīvokļa īrniekam.
19. mājokļa pabalstu piešķir uz trim vai se-

šiem kalendārajiem mēnešiem, bet izmaksā 
ne retāk kā reizi trijos mēnešos; 

20. mājokļa pabalsts cietā kurināmā iegā-
dei  piešķir un izmaksā vienu reizi kalendārajā 
gadā

21. Mājokļa pabalsta apmērs, saņemšanas 
un piešķiršanas kārtība ir noteikti Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra 
noteikumos Nr.809 “Noteikumi par mājsaim-
niecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšanu”.

VII.  Pabalsts veselības aprūpei
22. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts 

tādu medicīnisko izdevumu atmaksai, kas 
saistīti ar recepšu medikamentu iegādi, ārstē-
šanos stacionārā, speciālistu konsultāciju un 
diagnostisko izmeklējumu, zobu raušanas un 
labošanas pakalpojumu apmaksai.

23. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maz-
nodrošinātam mājsaimniecībām.

24. Pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 80 apmē-
rā kalendārajā gadā vienai personai, bet ne 
vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no pakalpojuma 
saņemšanas vai apmaksas dienas.

VIII. Pabalsts bērna izglītības procesa 
nodrošināšanai

25. Pabalsts bērna izglītības procesa nodro-
šināšanai tiek piešķirts trūcīgām, maznodro-
šinātām ģimenēm, kuras deklarējušas savu 
pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā, un kurās ir nepilngadīgi 
bērni, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs 
(izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts ap-
gādībā).

26. Pabalsts bērna izglītības procesa no-
drošināšanai tiek piešķirts sekojošu izdevumu 
segšanai: 

26.1. transporta izdevumu segšanai bēr-
niem, kuri mācās internātpamatskolā, pama-
tojoties uz iesniegtajiem braukšanu apliecino-
šiem dokumentiem (autobusu biļetēm);

26.2. mācību maksas segšanai profesionā-
lās ievirzes izglītības iestādēs: mākslas skolas, 
mūzikas skolas, sporta skolas - 50% apmērā no 
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faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem 
maksājumu apliecinošiem dokumentiem mā-
cību gada laikā).

IX. Pabalsts skolas piederumu iegādei
27. Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek 

piešķirts vienu reizi gadā 20 euro apmērā 
katram  trūcīgo un  maznodrošināto ģimeņu  
bērnam, kurš mācās vispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā, 
līdz izglītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā 
līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai.

28. Pabalsts tiek izmaksāts vienam no vecā-
kiem naudā vai arī apmaksāts iesniegtais rē-
ķins par skolēnam nepieciešamajām precēm.

X. Pabalsts bērna ēdināšanas izdevumu 
segšanai izglītības iestādēs

29. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas 
izdevumu apmaksai Jēkabpils novadā dzīves-
vietu deklarējušo trūcīgo mājsaimniecību bēr-
niem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības 
iestādēs un iegūst obligāto pamatskolas un 
pirmsskolas izglītību. 

30. Pabalsts piešķirts tikai tāda gadījumā, ja 
ēdināšanas izdevumus nesedz tā pašvaldība, 
kuras izglītības iestādē mācās bērns.

31. Pabalsts līdz 30,00 euro apmērā tiek 
izmaksāts katru mēnesi mācību gada laikā, 
pamatojoties uz piestādīto rēķinu, pārskaitot 
naudu uzņēmumam, kas nodrošina bērnu ēdi-
nāšanu. Pabalsts paredzēts izglītojamajiem, 
kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs 
un kuru ģimenēm noteikts trūcīgas ģimenes 
statuss.

XI. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situā-
ciju risināšanai

32. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju 
risināšanai (dokumentu noformēšanai vai at-
jaunošanai, ceļa izdevumu segšanai) līdz 30,00 
euro apmērā tiek piešķirts trūcīgām un maz-
nodrošinātām personām, pēc sociālā dienesta 
veikta individuālās situācijas izvērtējuma.

XII. Pabalsts krīzes situācijā
33. Pabalstu piešķir krīzes situācijā (situāci-

ja, kurā katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ 
personai vairs nav iespēju izmantot ierastos 
problēmu risināšanas veidus, pati saviem spē-
kiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās 
sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai 
materiāla palīdzība);

34. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts līdz 
300 euro mājsaimniecībai (personai),  kurai 

pēc individuālo vajadzību un sociālās situā-
cijas izvērtēšanas sociālā darba speciālisti ir 
pieņēmuši lēmumu par krīzes situāciju un pa-
balsta krīzes situācijā apmēru. Pabalsts perso-
nai nav piešķirams tikai tādā gadījumā, ja cits 
valsts vai apdrošināšanas pabalsts vai atlīdzība 
pilnībā sedz krīzes situācijas izraisītās sekas. 

35. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītājs, 
uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ie-
sniedz Jēkabpils novada Sociālajā dienestā:

35.1. iesniegumu, norādot problēmu, vēla-
mo situācijas risinājumu un nepieciešamā pa-
balsta apmēru;

35.2. krīzes situācijas apliecinošus doku-
mentus.

36. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt ci-
tus situācijas izvērtēšanai nepieciešamos do-
kumentus, ja nepieciešamos faktus un apstāk-
ļus nav iespējams noskaidrot tam pieejamos 
valsts un pašvaldības reģistros.  

37. Lēmums par pabalsta krīzes situācijā pie-
šķiršanu un pabalsta apmēru vai arī lēmumu 
par atteikumu piešķirt pabalstu tiek pieņemts 
ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 
no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu 
saņemšanas brīža.

XIII. Pabalsts aprūpei mājās
38. Pabalsts aprūpei mājās tiek piešķirts Jē-

kabpils novadā deklarētām personām, kurām 
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūti 
sevi aprūpēt. 

39. Pabalsts tiek piešķirts uz sešiem mēne-
šiem  25 euro vai  50 euro apmērā katru kalen-
dāro mēnesi, sociālajam darbiniekam izvērtē-
jot aprūpes apjoma nepieciešamību.

40. Pabalsta saņemšanai sociālais dienests 
izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepiecie-
šamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojoša-
jiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām 
ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu 
un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu. Pabal-
sta saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes 
nepieciešamību no ģimenes ārsta vai ārstējošā 
speciālista.

XV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzī-
bas kārtība

41. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Jēkabpils novada domē.

42. Jēkabpils novada domes pieņemto lē-
mumu var pārsūdzēt Administratīvā tiesā Ad-
ministratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XVI. Noslēguma jautājumi
43. Noteikumu 9. pantā un VI.nodaļā no-

teiktais regulējums attiecībā uz mājokļa pabal-
stu stājas spēkā ar 2021. gada 1. jūliju.

paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums: 

Saistošie noteikumi “Par sociālo palīdzību Jē-
kabpils novadā” izstrādāti saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
3.panta otro un trešo daļu, 33.pantu, 36.panta 
sesto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts: Saistošie no-
teikumi “Par sociālo palīdzību Jēkabpils nova-
dā” nosaka Jēkabpils pašvaldības sociālās pa-
līdzības pabalstu sniegšanas un saņemšanas 
kārtību, pabalstu veidus, pabalstu apmēru, kā 
arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsū-
dzības kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu: Saistošo noteikumu 
īstenošanā uz pašvaldības budžetu būtiskas 
ietekmes nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā: 
Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām: Normatīvais akts tiks publicēts Jēkab-
pils novada pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām: 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar privātpersonām nav 
veiktas. Pēc saistošo noteikumu projekta un 
tam pievienotā paskaidrojuma raksta izska-
tīšanas domes pastāvīgo komiteju sēdē un 
publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā 
www.jekabpilsnovads.lv un saņemto sabiedrī-
bas pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildu-
mu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtē-
jot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut 
saistošajos noteikumos.

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids 
– informācijas publicēšana pašvaldības mā-
jaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu 
izvērtēšana

6.3.Pēc saistošo noteikumu projekta un 
tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicē-
šanas pašvaldības mājaslapā interneta vietnē  
www.jekabpilsnovads.lv noteiktajā termiņā 
priekšlikumi netika saņemti.

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 
25.03.2021. sēdes lēmumu Nr.77 (protokols 

Nr.3, 4.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām”

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. pantu 
trešo daļu

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2014.gada 
26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13/2014 

“Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt 2.nodaļu ar 2.1.11.apakš-
punktu šādā redakcijā:

“2.1.11. Pabalsts skolas piederumu iegādei 
daudzbērnu un audžuģimeņu  bērnam”;

1.2. papildināt 2.nodaļu ar 2.1.12.apakš-
punktu šādā redakcijā:

“2.1.11. Pabalsts bērna izglītības procesa no-
drošināšanai”;

1.3. Svītrot 4.1.3.apakšpunktu un 10.1 noda-

ļu;
1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.3 

nodaļu šādā redakcijā:
“10.3 Pabalsts skolas piederumu iegādei 

daudzbērnu un audžuģimeņu bērnam
10.3 .1. Pabalsts skolas piederumu iegādei 

tiek piešķirts vienu reizi gadā  20  euro apmē-
rā katram daudzbērnu un audžuģimeņu  bēr-
nam, kurš mācās vispārējās izglītības un pro-
fesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā, līdz 
izglītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 

JēkAbpIlS novAdA doMeS SAIStošIe noteIkuMI nr.4/2021
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos nr.13/2014 “par 

materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”
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19 gadu vecuma sasniegšanai.”;

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.4 
nodaļu šādā redakcijā:

“10.4 Pabalsts bērna izglītības procesa no-
drošināšanai; 

10.4 .1. Pabalsts bērna izglītības procesa 
nodrošināšanai tiek piešķirts  daudzbērnu 
ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata 
dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīva-
jā teritorijā, un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas 
mācās vispārējās izglītības iestādēs (izņemot 
bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā);

10.4 .2. Pabalsts bērna izglītības procesa no-
drošināšanai tiek piešķirts sekojošu izdevumu 
segšanai: 

1) transporta izdevumu segšanai bērniem, 
kuri mācās internātpamatskolā, pamatojoties 
uz iesniegtajiem braukšanu apliecinošiem do-
kumentiem (autobusu biļetēm);

2) mācību maksas segšanai profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs: mākslas skolas, mū-
zikas skolas, sporta skolas – 50 % apmērā no 
faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem 
maksājumu apliecinošiem dokumentiem mā-
cību gada laikā).”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums: 

Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 
materiālās palīdzības pabalstu apmēru un pie-
šķiršanas kārtību reglamentē Jēkabpils novada 
domes 2014. gada 26. jūnija saistošie noteiku-
mi Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabal-
stiem Jēkabpils novadā” (apstiprināti ar Jēkab-
pils novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu 
Nr.143) Grozījumi saistošajos noteikumos ne-
pieciešami, lai precizētu pabalstu veidus, kas 
piemērojami neizvērtējot personas personu 
materiālo stāvokli.

2. Īss projekta satura izklāsts: Saistošie no-
teikumi Nr.4/2021 “Grozījumi Jēkabpils novada 
domes 2014.gada 26.jūnija  saistošajos notei-
kumos Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā”” palielina pa-
balstu veidus, iekļaujot pabalstu skolas piede-
rumu iegādei daudzbērnu un audžuģimeņu  
bērnam un pabalstu bērna izglītības procesa 
nodrošināšanai un attiecīgi izslēdzot no notei-
kumiem pabalstu veidus, kurus piešķir  trūcīga-
jām ģimenēm.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu: Saistošie noteikumi 
būtiski neietekmē pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā: 

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām proce-

dūrām: 5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un 
esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. 
5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties 
saistošo noteikumu piemērošanā, ir Jēkabpils 
novada Sociālais dienests. 5.3.Normatīvais akts 
tiks publicēts pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada 
pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām: 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar privātpersonām nav 
veiktas, jo grozījumi nepasliktina sociālās palī-
dzības saņemšanu pašvaldībā. Pēc saistošo no-
teikumu projekta un tam pievienotā paskaid-
rojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības 
mājaslapā internetā www.jekabpilsnovads.
lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, bū-
tiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvēru-
mus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 
6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – in-
formācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā 
internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēša-
na 6.3.Pēc saistošo noteikumu projekta un tam 
pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšanas 
pašvaldības mājaslapā interneta vietnē  www.
jekabpilsnovads.lv noteiktajā termiņā priekšli-
kumi netika saņemti.

tapis video par Jēkabpils novada sakrālo mantojumu
Video “Jēkabpils novada sakrālais man-

tojums” RETV kanāla raidījuma „Vērtīgi zi-
nāt” ietvaros veidojusi Zemgales Reģionālā 
televīzija ar Jēkabpils novada pašvaldības 
finansiālu atbalstu. Tajā var ielūkoties visos 
piecos Jēkabpils novada teritorijā esošajos 
dievnamos un ieklausīties apkārtnes cilvēku 
stāstījumā par baznīcu vēsturi.

Uzņemtais materiāls televīzijā tika rādīts 
1. un 3. maijā. Video skatāms pašvaldības 
interneta vietnē www.jekabpilsnovads.lv un 
sociālajos tīklos.

Jēkabpils novada pašvaldība

Sēlijas prasmju muzejs 
vēl pirms administratīvi te-
ritoriālās reformas aicināja 
atcerēties pēdējos 12 kopā 
pavadītos gadus un kopīgi 
izveidot izstādi par Jēkab-
pils novadu un tā septiņām 
rotām: Ābeļu, Dignājas, Du-
navas, Kalna, Leimaņu, Ru-
benes un Zasas pagastiem. 
Atcerēties kopā svinētos 
svētkus, darbošanās ap-
kārtnes sakopšanas darbos, 
pašdarbības kolektīvos, 
projektos u.c. Līdz 11.  ap-
rīlim bija aicināts iesūtīt 
fotogrāfijas, atziņas, dzeju, 

stāstus par cilvēkiem, atmi-
ņas par savu pagastu vai 
novadu kopumā. Kopā tika 
atsūtītas vairāk nekā 60 fo-
togrāfijas, par ko arī sakām 
lielu paldies! 

Kad epidemioloģiskie 
apstākļi valstī atļaus, izstā-
de būs skatāma Sēlijas pras-
mju muzeja telpās. Vēlāk tā 
apceļos arī pārējos sešus 
Jēkabpils novada pagastus.

Sēlijas prasmju muzeja 
vadītājas v.i.

E. Sēle

Jēkabpils novada izstāde “Mūsu Jēkabpils novads”
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Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē!
Mīlestība –
Tā lai dzīvo vēl pēc manis.”
(J. Sarkanābols.)

Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā aprīļa 
mēnesī sastādīti 8 miršanas 
reģistri (4 novada iedzīvotāji):

Zelma Daudzvārde
27.08.1926.- 13.04.2021.

Juris Kusiņš
13.08.1946.- 19.04.2021.

Aloizijs Sinkevičs
24.12.1937.- 23.04.2021.

Valentīna Rijniece
01.05.1933.- 29.04.2021.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem!

Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789, tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī, informāciju apkopoja Kaspars Sēlis, Tel. 26167960, 
e-pasts:kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. Tirāža 1000 eks.

Mēs sociālajos tīklos:
draugiem.lv/ 
Jekabpils–novads/

facebook.com/ 
JekabpilsNovads/

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Aprīļa mēnesī Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu no-
daļā reģistrēti 2 jaundzi-
mušie – abi zēni.

Sveicam vecākus un 
novēlam mīlestību, pacietību, 
izturību un veselību, bērniņu 

audzinot!

Mīlestībā tāds ir likums:
Visu ņem un visu dod.
Liels un augsts ir tāda 

tikums,
Kas patiesi mīlēt prot.

(J. Janševskis) 

Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

aprīļa mēnesī 
noslēgta 1 laulība.

radošais dzejas konkurss 
ir noslēdzies!

Notiks Sēlijas 
tūrisma gadatirgus!

Šī gada 16. maijā no plkst. 
14.00 līdz plkst. 17.00 Zasā, 
amatniecības centra “Rūme” te-
ritorijā tiks rīkots Sēlijas tūrisma 
gadatirgus.

Tirgoties gribētāju pieteikša-
nās ir noslēgusies, un visas vie-
tas jau ir aizņemtas. Jautājumu 
gadījumā lūgums zvanīt amat-
niecības centra „Rūme” vadītā-

jai Dainai Alužānei pa telefonu 
22335439 vai rakstīt uz e-pastu 
daina.aluzane@gmail.com 

Uz tikšanos 16. maijā „Rūmē” 
Zasā, ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskos ierobežoju-
mus!

Amatniecības centrs “Rūme”

Bibliotēku nedēļas ietva-
ros Jēkabpils novada bib-
liotēkas aicināja uz konkur-
su “Kur grāmata, tur dzeja!”.

Esat izrevidējuši savus 
un bibliotēku grāmatplauk-
tus un iesūtījuši 23 attēlus 
ar pavasarīgām dzejas rin-
dām, kuras izveidotas no 
grāmatu muguriņām.

Konkursā piedalījās visu 
vecumu dalībnieki, sākot 
no 6 līdz 70 gadiem. Daži 
no dalībniekiem bija iesnie-
guši vērtēšanai vienu foto-
grāfiju, daži - vairākas.

Uzslavas par atjautību, 
radošu pieeju dzejošanai 
sūtām jaunākajiem dalīb-
niekiem - Ernestam, Anni-
jai, Laumai, Enijai un Rēzijai.

Piemēram, Ernests dze-
jo:

Raibajā pasaulē. Ļoti 
briesmīgs notikums. Kat-
ram mazam putniņam. 
Zīlītes pīlītes pūš. Tas tik 
gan ir pavasaris!

Bibliotēku darbinieku 
konkursa favorīti - Iveta G. 
un Marija S.

Komplimenti visiem un 
ikkatram iesūtīto darbu au-
toram! 

Apsveicam! Apsveicam! 
Apsveicam!

Ar visiem dalībniekiem 
sazināsimies personīgi, lai 
vienotos par balvu saņem-
šanu.

Jēkabpils novada 
bibliotēkas


